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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
на Софийски районен съд през 2020 г. 

 
Към 31.12.2020 г. щатната численост на Софийския районен съд 

се състои от 207 съдии, включително председател и петима 
заместник-председатели. В сравнение с предходния отчетен период 
щатната численост е запазена. Съдиите са разпределени в четири 
отделения - наказателно и три граждански. Дванадесет от съдиите от 
Трето гражданско отделение разглеждат брачна материя, тринадесет – 
материя на Първо гражданско отделение и десет – материя на Второ 
гражданско отделение. Реално функциониращите състави към края на 
отчетния период са 173 бр. (172 бр. през 2019 г.). 

Командировани в Софийски градски съд са 8 съдии от 
Софийския районен съд, 5 са командировани в Административен съд-
София град и 1 – в Административен съд София - област. Двама 
съдии са командировани в Специализирания наказателен съд. Един 
съдия е командирован в Европейската служба за борба с измамите 
(OLAF) към Европейската комисия. 

Командировани в Софийски районен съд през 2020 г. са били 
общо 7 съдии. 

Съдебната администрация се състои от  632 щ. бр. служители. В 
сравнение с прехдодния отчетен период щатната численост е 
увеличена с отпуснатия през годината допълнителен щат от 6 съдебни 
служители - съдебни деловодители. Реално заети към 31.12.2020 г. са 
612 щ.бр.  

Към структурата на съда са включени 26 съдии по вписванията. 
От тях реално работещи в края на отчетния период са 25.   

Към структурата на съда са включени и 21 държавни съдебни 
изпълнители. От  тях реално работещи в края на отчетния период са 
20, като един е в дългосрочен неплатен отпуск.  

В Софийски районен съд работят 10 съдебни помощника, от 
които 9 подпомагат дейността в гражданските отделения на съда и 
един – в наказателното отделение. С оглед организиране по 
оптимален начин дейността на съдебните помощници в Софийски 
районен съд и отчетност на извършената от тях работа, 7 от 
помощниците в гражданските отделения подпомагат дейността на 
всеки от определените за дежурни съдии съгласно утвърдения график 
на седмичните дежурства на съдиите от Първо и Второ граждански 
отделения, а съдебните помощници извън определения график за 
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дежурства подпомагат дейността на съдиите от Трето гражданско 
отделение, разглеждащи молби, искове и жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, 
ЗН, ЗГР, чл.29 от ГПК и по част VІ от ГПК, определени за дежурни за 
съответната седмица съгласно утвърдения график за дежурствата. 
Двама от съдебните помощници подпомагат дейността на 
председателя и ръководителите на трите граждански отделения при 
Софийски районен съд, като проверяват отразените данни по 
работните бланки на Системата за измерване натовареността на 
съдиите по гражданските дела на съдиите в трите граждански 
отделения и изпълняват други задачи съобразно текущата 
необходимост. Един съдебен помощник подпомага дейността на 
съдиите от Наказателно отделение на СРС. Ежемесечно съдебните 
помощници изготвят отчети за извършената дейност по подпомагане 
на съответните състави. 

Общият брой образувани за разглеждане и свършени дела през 
2020 г. по видове е, както следва: 

 
През 2020 г. беше запазена организацията за разпределение на 

делата - равномерно по вид, брой и сложност и при спазване на 
принципа на случайното разпределение чрез Централизирана система 
за разпределение на дела, съгласно Решение на ВСС Протокол 
№ 23/07.05.2015 г. 

 

Видове дела Година 
Постъпили 

през годината 
/бр./ 

Всичко за 
разглеждане 

/бр./ 

Всичко  
свършени 
дела  /бр./ 

Общо 
граждански 

дела 

2016 77 306 103 301 71 345 
2017 90 620 122 576 83 141 
2018 81711 117 346 80 273 
2019 75 611 112 690 77 923 
2020 65 622 100 389 66 882 

Общо 
наказателни 

дела 

2016 22 346 30 495 24 148 
2017 21 934 28 281 21 267 
2018 21 966 29 694 21 891 
2019 20 418 28 879 20 874 
2020 17 244 24 864 17 579 

ВСИЧКО 
ДЕЛА 

2016 99 652 133 796 95 493 
2017 112 554 150 857 104 408 
2018 103 677 147 040 102 164 
2019 96 029 141 569 98 797 
2020 82 866 125 253 84 461 
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Съгласно график за въвеждане на Единна информационна 
система на съдилищата, приет с решение на Пленума на Висшия 
съдебен съвет по протокол № 19 от 23.07.2020 г., считано от 
11.09.2020 г. в Софийски районен съд започна образуването на нови 
дела в ЕИСС. Със Заповед № АС-368 от 18.09.2020 г. на председателя 
на Софийски районен съд, считано от 18.09.2020 г. е преустановено 
образуването на нови дела в ЕИСС, като е възобновено образуването 
им, както и въвеждането на новопостъпващите документи в АСУД. В 
периода от 11.09.2020 г. до 17.09.2020 г., включително в ЕИСС са 
образувани общо 1 326 нови дела, от които 1 016 броя граждански 
дела и 316 броя наказателни.  
 

 
 

Съдиите се стремят и полагат усилия да спазват определените 
процесуални срокове за своевременно произнасяне въпреки големия 
брой дела, образувани и разгледани в Софийски районен съд. 
Обявените за решаване дела в повечето случаи са приключени в 
разумни срокове, предвид техния изключително голям обем. Към края 
на отчетния период броят на исковите производства с изтекъл 
тримесечен срок за обявяване на окончателен съдебен акт е 946 при 
1413 бр. към 31.12.2019 г. Към края на отчетния период броят на 
заповедните производства с изтекъл тримесечен срок за първоначално 
произнасяне е 398 при 685 бр. към 31.12.2019 г. Към края на отчетния 
период броят на ненаписаните окончателни актове по наказателни 
производства с изтекъл тримесечен срок е 1 006 при 1 462 бр. към 
31.12.2019 г.  
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В периода 13.03.2020 г. – 13.05.2020 г., включително съдиите от 
Софийски районен съд са изготвили 6 474 бр. крайни съдебни актове, 
от които 4346 бр. по граждански дела и 2128 бр. по наказателни дела.  

Организационната дейност на ръководството през изминалата 
година до голяма степен бе предопределена от обявеното с решение 
от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България 
извънредно положение, удължено до 13.05.2020 г., следвано от 
обявената на 14.05.2020 г. с решение на Министерски съвет, 
продължаваща и понастоящем, извънредна епидемична обстановка и 
предприетите мерки за предотвратяване разпространението на 
заразата COVID - 19. С оглед наложилите се драстични ограничения в 
работните графици на съдии и съдебни служители, възприетите нови 
модели за работа в пандемични условия и отличаването на 
продължителни периоди, през които беше допустимо разглеждането 
на делата, изчерпателно изброени в решения на Висш съдебен съвет, 
основните усилия през разглеждания период бяха съсредоточени 
върху разработването на механизми за търсене и установяване на 
баланс между правото на достъп до правосъдие за гражданите и 
нуждата от опазване на човешкото здраве и живот. Мерките, 
предприети в тази насока, бяха материализирани в редица заповеди на 
председателя на Софийски районен съд (№ АС-86/09.03.2020г., № 
АС-93/11.03.2020г., № АС-95/12.03.2020г., № АС-96/13.03.2020г., № 
АС-97/16.03.2020г., № АС-98/16.03.2020г., № АС-101/16.03.2020г., № 
АС–133/27.03.2020г., № АС-142/02.04.2020г., № АС-144/07.04.2020г., 
№ АС-145/08.04.2020г., №АС-147/10.04.2020г., № АС-
132/27.03.2020г., № АС-157/29.04.2020г., № АС-166/13.05.2020г., № 
АС-167/13.05.2020г., № АС-168/13.05.2020г., № АС-174/15.05.2020г., 
№ АС–197/02.06.2020г., № АС–434/19.10.2020г., № АС–
501/10.01.2020г., № АС-543/25.11.2020г. – всички публикувани в 
официалната електронна страница на съда), с които бе установен ред 
за разглеждане на дела при съобразяване на мерките за превенция 
разпространението на COVID-19, полагане на седмични дежурства, 
провеждане (включително и чрез широкото използване на 
видеоконферентни връзки) на съдебни заседания по дела, отличаващи 
се със законово установени кратки срокове за решаване, разумно 
разпределение на местата на участниците по делата в съдебните зали 
при съобразяване с наличния ресурс и ограничаване в рамките на 
допустимото на достъпа до съдебните заседания, без с това да се 
накърнява публичността, заложена като основен принцип в 
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съдопроизводството на Република България. Регламентирани бяха и 
изисквания към участниците в производствата и гражданите - 
посетители на съдебните сгради на СРС, за съобразяване на 
поведението им с мерките против разпространението на COVID - 19. 
За целта беше възложено и изпълнено и монтиране на предпазни 
прегради в съдебните зали, както и бе изготвен график за почистване 
на контактните повърхности и подовете в помещенията и общите 
части. 

През отчетния период бяха отсрочени голям брой открити 
съдебни заседания поради извънредната епидемична обстановка в 
страната. 

Със Заповед № АС-90/10.03.2020 г. на председателя на съда, 
предвид епидемичната обстановка в страната и с цел превенция на 
заболяването и намаляване риска от възникване на нови случаи на 
грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция 
(COVID -19), е указано в срок до 10.04.2020 г. да не се разглеждат 
дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на 
случаите, изрично   предвидени в чл.329, ал.3 ЗСВ. Впоследствие във 
връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет 
по т.1 от проведеното заседание на 15.03.2020 г., предвид 
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 
разпространението на COVID-19 на територията на страната и 
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание 
извънредно положение в страната, както и препоръките на 
Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-
председателя на Република България, за социална дистанция със 
заповед № АС-97/16.03.2020 г. е наредено в Софийски районен съд да 
се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за 
периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително, с изключение на: 
делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и 
чл.270 НПК; чл.66, чл.67, чл.69 и чл.70 НПК; разпит на обвиняем пред 
съдия по чл.222 НПК; разпит на свидетел пред съдия по чл.223 НПК; 
дела по чл.427 НПК; делата по раздел II от Закона за здравето; дела по 
чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство; дела по чл.355 от 
Наказателния кодекс; процесуални действия по реда на чл.146 НПК, 
чл.158 НПК, чл.161 НПК, чл.164 НПК, чл.165 НПК; делата по чл.72 от 
Закона за Министерството на вътрешните работи. По силата на 
същата заповед е преустановено и разглеждането на всички видове 
граждански дела за периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително, 
с изключение на: дела за упражняване на родителски права само 
относно привременни мерки, като съдиите се произнасят по исканията 
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по възможност само в закрити заседания; дела по Закона за защита от 
домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или 
изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за 
защита; разрешения за теглене на суми от детски влогове; делата за 
обезпечение по бъдещ и висящ иск; делата за обезпечаване на 
доказателства. Със заповедта е постановено всички останали дела 
след отпадане на извънредното положение да бъдат отсрочени за 
определени дати след крайната дата от периода на обявеното 
извънредно положение, но преди съдебната ваканция на 2020 година. 
Отново със Заповед № АС-97/16.03.2020 г. на председателя на СРС в 
изпълнение на решението на съдийската колегия от 15.03.2020 г. е 
разпоредено, считано от 16.03.2020 г. да не се образуват дела по 
входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с 
изключение на упоменатите по–горе производства. Във връзка с 
Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет от 
проведеното заседание на 26.03.2020г. със заповед № АС-
142/02.04.2020 г. на председателя на СРС, считано от 02.04.2020 г. е 
наредено в Наказателно отделение на СРС да се разглеждат и дела по 
чл.61, ал.3 НПК, чл.432 от НПК и дела по чл.62, ал.6, т.1 ЗКИ. В 
гражданските отделения на СРС от 02.04.2020 г. е постановено да се 
разглеждат и граждански дела по искане  за разкриване на банкова 
тайна по чл.62, ал.6 т.2-12 ЗКИ; за приемане на наследство и отказ от 
наследство  по чл.49 ЗН и чл.52 ЗН. Със Заповед АС-145/08.04.2020 г. 
е постановено да се разглеждат и дела по чл.68 ЗМВР, чл.244, ал.5 
НПК, чл.111 НПК, чл.68 НПК, чл.368-369 НПК. Със същата заповед е 
възобновено образуването на дела в съда по постъпилите след 
13.03.2020 г. в съда книжа, иницииращи съдебни производства, като 
същите се разпределят съобразно предмета им чрез Централизираната 
система за разпределение на дела по поредността на тяхното 
завеждане в регистратурата. Постановено е и да се предприемат 
възможните действия за насрочване на новообразуваните и 
пренасрочване на вече насрочените дела за дати след периода на 
обявеното извънредно положение, а отсрочените от съдебно заседание 
производства да бъдат насрочени преди образуваните през периода на 
обявеното извънредно положение дела. 

Със заповеди № АС-168/13.05.2020 г. и № АС-169/13.05.2020 г. 
на председателя на СРС е наредено, считано от 26.05.2020 г. в 
сградите на Софийски районен съд да се провеждат открити съдебни 
заседания при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. 
Постановено е също да не се насрочват дела за един и същи ден и час, 
а тези, които вече са насрочени, да се проведат съобразно мерките за 
безопасност. Ако това не е възможно, делата да бъдат отсрочвани, 
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като надлежно бъдат уведомявани страните. 
Със Заповед АС-174/15.05.2020 г. на председателя на Софийски 

районен съд е утвърден електронен регистър на делата, заседанията 
по които са отсрочени по обективни причини, свързани с 
невъзможност да се спазят мерките за безопасност срещу 
разпространението на заразата COVID-19, като отсрочените в периода 
14.05.2020г. - 22.05.2020г. дела са вписани служебно в регистъра. В 
изпълнение на Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен 
съвет от проведеното заседание на 12.05.2020г. справка от регистъра 
се изпраща на съдийската колегия ежемесечно. През отчетния период 
общо 2 885 бр. са отложените заседания, свързани с невъзможност да 
се спазят мерките за безопасност срещу разпространението на 
заразата COVID 19, от които 1946 бр. са отсрочените заседания по 
граждански дела, а 939 бр. са отсрочените заседания по наказателни 
дела. 

Предвид усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 
разпространението на COVID-19, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за 
преодоляване на последиците обн. ДВ бр. 98/17.11.2020 г., и Решение 
на Министерски съвет от 25.11.2020 г. със Заповед № АС-
543/25.11.2020 г. на председателя на Софийски районен съд е дадена 
възможност насрочените в открити съдебни заседания до края на 
месец декември 2020 г. дела да бъдат отлагани по преценка на съдията 
– докладчик поради епидемичната обстановка в страната, както и при 
необходимост от ползване на платен годишен отпуск, като вече 
призованите участници бъдат своевременно уведомени за отлагането 
преимуществено по телефон и имейл. 

 
НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 

 
През 2020 г. в Наказателно отделение на Софийски районен съд 

беше запазена организацията за разпределение на делата - равномерно 
по вид, брой и сложност и при спазване на принципа на случайното 
разпределение чрез Централизирана система за разпределение на 
дела, съгласно Решение на ВСС Протокол № 23/07.05.2015 г. 

В периода 11.09.2020 г. – 18.09.2020 г., образуването на дела и 
въвеждането на новопостъпващи документи се извършваше 
изключително чрез Единна информационна система на съдилищата. 
По този ред бяха образувани 154 броя дела. За работа с 
информационния продукт на всички съдии от отделението бяха 
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осигурени квалифицирани електронни подписи. Със заповедта бяха 
делегирани и правомощия на съдиите, определени за дежурни в 
почивни и празнични дни, да образуват постъпилите дела в рамките 
на дежурствата и да извършват разпределението им чрез модула за 
случайно разпределение на системата. 

Съдиите се стремят и полагат усилия да спазват определените 
процесуални срокове за своевременно произнасяне въпреки големия 
брой дела, образувани и разгледани в Софийски районен съд. 
Обявените за решаване дела в повечето случаи са приключени в 
разумни срокове, предвид техния изключително голям обем. Дела, 
насрочени в открити съдебни заседания, са отлагани само в 
извънредни случаи. Обективен и непреодолим фактор бяха периодите 
на обявено извънредно положение и извънредна епидемична 
обстановка в страната, както и зачестилите в края на отчетната година 
случаи на съдебни служители и съдии, диагностицирани със заразата 
COVID–19. Изброените обстоятелства наложиха предприемането на 
спешни мерки от организационен характер, включително свързани с 
отлагане на дела за следващи месеци и периоди. 

За времето между 01.01.2020 г. и 31.12.2020 г. в Наказателно 
отделение на Софийски районен съд е имало открити общо 60 
съдебни състава. Към месец декември 2020 г. от тях реално са 
работили 53 състава, а 7 броя състави са били вакантни. 

През годината персоналният състав на съдиите е претърпял 
редица промени, наложени от различни обективни фактори, 
произвели пряко отражение върху средната натовареност на 
отделението. Председателите на два от съставите (23-ти и 116-ти) са 
командировани в Административен съд – София град и 
Специализиран наказателен съд, съответно със заповеди на 
Председателите на Върховен административен съд и Специализиран 
апелативен съд. Четирима титуляри на състави са ползвали отпуск 
поради раждане и отглеждане на дете. Един съдия е ползвал 
продължителен отпуск поради болест и един е напуснал системата 
поради достигане на пенсионна възраст. 

През годината продължиха и усилията, насочени към 
овладяване на прекомерната натовареност на съдебните състави, като 
бе предприет цялостен подход по балансирано разпределение на 
делата, съобразно постъпленията в отделението и обективно 
наложените промени в състава на съдиите. Бяха взети отговорни 
решения, насочени към обезпечаване нуждата на наказателно 



 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

 

9 
 

отделение от попълване на свободните щатове и създаването на 
гаранции за ефективно, прозрачно и законосъобразно правоприлагане, 
с което да бъде утвърдено наказателното правосъдие като един от 
гарантите за защита законните права и интереси на гражданите. В 
тази връзка по силата на редица заповеди на административния 
ръководител на съда през периодите на извънредно положение бяха 
стимулирани усилията на съдиите да работят преимуществено върху 
делата, обявени от тях за решаване. По отношение на състави с 
констатирани значителни забави бяха предприети редица 
индивидуални мерки, сред които изискване представянето на отчети 
за изготвените в определени периоди съдебни актове, както и 
подпомагане дейността на отделни съдии от съдебен помощник чрез 
изготвяне на проекти на съдебни актове. 

В насока преодоляване индивидуалната натовареност в 
отделението през 2020г. бе продължена възприетата в предходни 
години практика за балансиран подход при разпределението на 
съдиите в рамките на четирите отделения на Софийски районен съд, 
при съобразяване на динамиката на процесите по встъпване, 
преместване и ползване на дългосрочни отпуски. По силата на 
заповеди на административния ръководител на СРС (предвид 
обективната невъзможност за провеждане на общо събрание) 
положително бе разрешено преместването на общо четирима съдии от 
гражданските отделения в наказателно отделение, на които 
впоследствие бе възложено председателстването на четири от 
останалите без титуляр състави. 

Предвид командироване на съдия Станимир Миров в 
Специализиран наказателен съд, със Заповед № 58/17.02.2020 г.  на 
председателя на Софийски районен съд ръководеният от него 23-ти 
състав, считано от 17.02.2020 г., бе спрян от разпределение. 
Възложено му бе разглеждането на всички дела на негов доклад, по 
които е даден ход на съдебното следствие. По силата на Заповед 
№АС-83/02.03.2020 г. поемането на на така овакантения наказателен 
състав, считано от 03.03.2020 г., беше възложено на съдия Христина 
Николова. На новия председател беше активиран профил в ЦСРД и 
беше заложено натоварване и числа, представляващи средни 
стойности за броя дела от съответния индекс към този момент, така че 
да се осигури равно натоварване на състава в сравнение с останалите 
съдии в отделението. Актът е съобразен с приетото правило на т.IV, 
т.1 от Изменение и допълнение № 1, прието на Общо събрание, 
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проведено на 14.12.2017 г. на Правилата за разпределение на дела в 
Софийски районен съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г. 
Съгласно същото „В случаите на смяна на титуляр на съдебен състав в 
Наказателно отделение, когато броят на висящите наказателни дела на 
състав надхвърля средната висящност в НО (с изключение на тези, 
обявени за решаване с непостановен краен съдебен акт, делата с даден 
ход на съдебното следствие от друг титуляр на състава, както и 
частните наказателни дела), разликата над този брой наказателни 
дела, по които не е даден ход на съдебното следствие, се 
преразпределя в хронологична последователност от най-новите към 
по-старите дела“. Към момента на издаване на заповедта висящите на 
23-ти наказателен състав дела не са надхвърляли изчисления брой 
като средната висящност за Наказателно отделение. В този смисъл не 
се е наложило преразпределение на дела на други съдебни състави. 

Със Заповед №АС-417/13.10.2020 г. на председателя на 
Софийски районен съд и предвид командироване на съдия Ева Пелова 
- Трифонова в Административен съд – София град, 
председателстваният от нея 116-ти състав считано от 13.10.2020 г. бе 
спрян от разпределение. Възложено й бе разглеждането на всички 
дела на неин доклад, по които е даден ход на съдебното следствие. По 
силата на Заповед №АС-575/14.12.2020 г. на председателя  на 
Софийски районен съд поемането на председателстването на така 
овакантения наказателен състав, считано от 15.12.2020 г., беше 
възложено на преместения от гражданско отделение съдия Павел 
Панов. Активиран му бе профил в ЦСРД и бе заложено натоварване и 
числа, представляващи средни стойности за броя дела от съответния 
индекс към този момент, така че да се осигури равно натоварване на 
състава в сравнение с останалите съдии в отделението. Актът е 
съобразен с приетото правило на т.IV, т.1 от Изменение и допълнение 
№ 1, прието на Общо събрание, проведено на 14.12.2017 г. на 
Правилата за разпределение на дела в Софийски районен съд, приети 
на Общо събрание от 01.11.2016 г. Съгласно същото „В случаите на 
смяна на титуляр на съдебен състав в Наказателно отделение, когато 
броят на висящите наказателни дела на състав надхвърля средната 
висящност в отделението (с изключение на тези, обявени за решаване 
с непостановен краен съдебен акт, делата с даден ход на съдебното 
следствие от друг титуляр на състава, както и частните наказателни 
дела), разликата над този брой наказателни дела, по които не е даден 
ход на съдебното следствие, се преразпределя в хронологична 
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последователност от най-новите към по-старите дела“. Към момента 
на издаване на заповедта средната висящност на съставите в 
Наказателно отделение на СРС е била 101 броя, а висящите на 116-ти 
наказателен състав са наброявали 122. С оглед спазване на правилото 
за избягване прекомерната натовареност на определения нов 
председателстващ и необходимостта от осигуряване правата на 
страните за разглеждане на делата в разумен срок, всички последно 
разпределени дела на 116-ти състав, надхвърлящи средната 
висящност за отделението, в хронологична последователност, са 
преразпределени измежду останалите съдии в Наказателно отделение 
на Софийски районен съд. 

Общото правило, установено в т.II, т.1 от Изменение и 
допълнение № 1, прието на Общо събрание, проведено на 
14.12.2017 г., на правила за разпределение на дела в Софийски 
районен съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г., гласи: 
„Спират се постъпленията на всички видове дела чрез спиране от 
системата от разпределение на дела на съдия, който отсъства повече 
от един месец по обективни причини, извън случаите на ползван 
платен годишен отпуск.“ През 2019г. в Наказателно отделение, по 
силата на цитираното правило, по обективни причини, съобразно 
дефиницията на това понятие, заложена в т.VI. от Изменение и 
допълнение № 1, прието на Общо събрание, проведено на 
14.12.2017 г., на правила за разпределение на дела в Софийски 
районен съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г., е наложено 
спиране от разпределение на няколко от съставите в Наказателно 
отделение на Софийски районен съд. Мярката е приложена в 
различни периоди по отношение на 115-ти, 98-ми и 14-ти състави. 

При придържане към горепосочения ред, предвид дългосрочно 
отсъствие на съдия Христина Гарванска, със Заповед №АС-
206/09.06.2020 г. на председателя на Софийски районен съд е спряно 
разпределението на нови дела на председателствания от нея 115-ти 
наказателен състав. Със Заповед №АС-386/25.09.2020 г. на 
председателя на СРС и предвид преместването на съдия 
Александрина Дончева от Гражданско отделение в Наказателно 
отделение на Софийски районен съд, председателстването на 115-ти 
наказателен състав е възложено на нея. Активиран й е профил в ЦСРД 
и е заложено натоварване и числа, представляващи средни стойности 
за броя дела от съответния индекс към този момент, така че да се 
осигури равно натоварване на състава в сравнение с останалите съдии 
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в отделението. Актът е съобразен с приетото правило на т.IV, т.1 от 
Изменение и допълнение № 1, прието на Общо събрание, проведено 
на 14.12.2017 г. на Правилата за разпределение на дела в Софийски 
районен съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г. Съгласно 
същото „В случаите на смяна на титуляр на съдебен състав в 
Наказателно отделение, когато броят на висящите наказателни дела на 
състав надхвърля средната висящност в НО (с изключение на тези, 
обявени за решаване с непостановен краен съдебен акт, делата с даден 
ход на съдебното следствие от друг титуляр на състава, както и 
частните наказателни дела), разликата над този брой наказателни 
дела, по които не е даден ход на съдебното следствие, се 
преразпределя в хронологична последователност от най-новите към 
по- старите дела“. Към момента на издаване на заповедта средната 
висящност на съставите в Наказателно отделение на Софийски 
районен съд е била 95 броя, а висящите на 115-ти наказателен състав 
са наброявали 138. При това положение, при съществуващите 
обективни пречки пред приключване на делата от стария титуляр, 
спазване правилото за избягване прекомерната натовареност на 
определения нов председателстващ и необходимостта от осигуряване 
правата на страните за разглеждане на делата в разумен срок, всички 
последно разпределени дела на 115-ти състав, надхвърлящи средната 
висящност за отделението, в хронологична последователност са 
преразпределени измежду всички съдии в Наказателно отделение на 
Софийски районен съд. 

Предвид подадено през месец ноември 2019 г. уведомление от 
съдия Даниела Стоичкова за освобождаване от заеманата длъжност – 
съдия в Софийски районен съд, поради навършване на пенсионна 
възраст, със Заповед № АС-485/26.11.2019 г. на председателя на 
Софийски районен съд, считано от 27.11.2019 г., е спряно 
разпределението на нови дела на председателствания от нея 136-ти 
наказателен състав. Възложено й е изготвянето на актове по делата, 
обявени от нея за решаване към посочената дата. Със Заповед № АС-
241/07.07.2020 г. на председателя на Софийски районен съд, считано 
от 08.07.2020 г., на преместения от Гражданско отделение съдия Надя 
Бакалова е възложено председателстването на 136-ти наказателен 
състав. Активиран й е профил в ЦСРД и е заложено натоварване и 
цифри, представляващи средни стойности за броя дела от съответния 
индекс към този момент, така че да се осигури равно натоварване на 
състава в сравнение с останалите съдии в отделението. Актът е 
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съобразен с приетото правило на т.IV, т.1 от Изменение и допълнение 
№ 1, прието на Общо събрание, проведено на 14.12.2017 г. на 
Правилата за разпределение на дела в Софийски районен съд, приети 
на Общо събрание от 01.11.2016 г. Съгласно същото „В случаите на 
смяна на титуляр на съдебен състав в Наказателно отделение, когато 
броят на висящите наказателни дела на състав надхвърля средната 
висящност в отделението (с изключение на тези, обявени за решаване 
с непостановен краен съдебен акт, делата с даден ход на съдебното 
следствие от друг титуляр на състава, както и частните наказателни 
дела), разликата над този брой наказателни дела, по които не е даден 
ход на съдебното следствие, се преразпределя в хронологична 
последователност от най-новите към по-старите дела“. Към момента 
на издаване на заповедта висящите на 136-ти наказателен състав дела 
не са надхвърляли изчисления брой като средна висящност за 
Наказателно отделение. В този смисъл не се е наложило 
преразпределение на дела на други съдебни състави. 

С оглед продължителното отсъствие поради обективни причини 
на съдия Върбан Върбанов, със Заповед № АС-545/26.11.2020 г. на 
председателя на Софийски районен съд, считано от 26.11.2020г., 
председателстваният от него 14-ти съдебен състав е спрян от 
разпределение на нови дела.  

Към края на 2020г. без титуляри поради незаети щатни бройки, 
включително и продължаващи командировки на съдии в други 
съдебни органи и ползвани отпуски за отглеждане на деца, са 
следните състави в Наказателно отделение: 5-ти състав, 15-ти състав, 
130-ти, 132-ри състав, 137-ми състав, 146-ти състав и 152-ри състав. 

Съобразно действащата заповед на председателя на Софийски 
районен съд относно организацията на произнасянията по реда на 
чл.251 от Закона за електронните съобщения и решаване доклада на 
бюро „Съдимост“, в период през три месеца се определят петима 
съдии, на които се делегират правомощия на председателя на съда по 
съответната материя. Дежурящите ползват при разпределение на дела 
намален процент - 60% от общия доклад в отделението. Съставът, 
председателстван от съдия Цонева, с оглед изпълняваните от нея 
административни функции, също е с намален процент на 
разпределение на дела – 40% от общия доклад в отделението. Три от 
съставите са с намалено разпределение на дела поради висок процент 
на призната с решение на ТЕЛК неработоспособност вследствие 
тежки заболявания. По препоръки на Службата по трудова медицина 
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тримата съдии са освободени и от полагане на седмични и нощни 
дежурства. Намаляването на персоналната численост на съдиите и 
констатираните нови случаи на тежки заболявания сред тях се 
отразява в насока повишаване индивидуалната натовареност на 
съставите в Наказателно отделение. 

През 2020 г. в Наказателно отделение на Софийски районен съд 
са постъпили по-малък брой дела в сравнение с 2019 г., а именно 17 
244 дела (спрямо 20 418 броя дела през 2019 г.), в т.ч. новопостъпили 
наказателни дела от общ характер – 2 189 броя, при 2 552 броя за 
2019 г.; наказателни дела от частен характер – 386 броя, при 506 броя 
за 2019 г.; наказателни дела от административен характер с 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл.78 а 
НК – 337 броя, при 390 броя за 2019 г.; наказателни дела от 
административен характер – 5 488 броя, при 6 373 броя за 2019 г.; 
наказателни частни дела – 8 844 броя за 2019 г., при 10 597 броя за 
2019 г. През годината се наблюдава устойчива тенденция за 
повишаване броя на постъпилите за изпълнение от съдебни органи на 
други държави и изпратените в обратен порядък от съдиите в 
Наказателно отделение по силата на международни договори в 
областта на сътрудничеството по наказателни дела, по които страна е 
Република България, съдебни поръчки с искане за извършване на 
различни съдебни следствени действия. Широко приложение, при 
съобразяване на Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение и новите изменения на НПК, намира и 
използването на видеоконферентната връзка при провеждане на 
разпити на свидетели и вещи лица, както и за нуждите на 
производства по разглеждане на искания с основание чл.64, чл.65, 
чл.270 НПК, чл.89 НК и производства по Закона за здравето. За целта 
е предоставена на разположение в съдебните зали и нужната с оглед 
обезпечаване качеството на дистанционната връзка специална 
техника. 
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Дежурните съдии в Наказателно отделение на СРС са 

разгледали общо 6 966 броя дела, от които 3 205, образувани по 
искане на прокурор за одобряване на протоколи за обиск, претърсване 
и изземване, предоставяне на образци за сравнително изследване, 
освидетелстване, по чл.159а НПК; 406 бр. наказателни дела от общ 
характер, внесени с предложение за споразумение; 868 броя дела по 
реда на чл.61, чл. 64, чл.65, чл.66 НПК и по чл.5 ЕКЗПЧОС; 546 броя 
искания за разкриване на банкови тайни. В закрито заседание по 
време на дежурство са разгледани общо 468 дела по искане на органи 
на МВР за предоставяне на разрешение за снемане на регистрационен 
профил. Разгледани са 2 броя бързи производства, а тези по реда на 
чл.24 и чл.24а ЗБППМН възлизат общо на 7 броя. В рамките на 
инцидентния контрол върху актовете на прокуратурата в досъдебното 
производство са разгледани общо 113 броя жалби срещу 
постановления за спиране на наказателното производство и до 
10.04.2020 г. - 73 дела, образувани по жалби срещу постановления за 
прекратяване на наказателното производство. Общо 6 броя дела са 
образувани по молби с основание чл.368 НПК. Със Заповед № АС-
146/10.04.2020 г. на председателя на Софийски районен съд от 
разпределение по време на едноседмичните дежурства в Наказателно 
отделение са изключени делата, инициирани по жалби срещу 
постановления на прокуратурата по чл.243, ал.5 НПК. През годината 
се наблюдава завишаване броя и на постъпилите и разгледани дела, 
инициирани по искане на прокуратурата по реда на чл.67, чл.68, чл.70, 
чл. 72 и чл. 73 НПК, провеждането на разпити по реда на чл.223 НПК, 
като общо образуваните наказателни частни дела от изброените 
видове възлизат на 629 броя. Разглеждани са и други наказателни 
частни производства, завеждани под общ шифър 3150 възлизащи на 
48 броя. Леко понижение в сравнение с предходната година се 
наблюдава в броя на постъпилите предложения и искания по реда на 
чл.89 НК – 60 броя и по Закона за здравето – 584 броя, по които са 
образувани наказателни частни дела. Броят на образуваните дела по 
реда на ЗООРПСМ и УБДХ възлизат общо на 249 броя. За 2020 г. 
общият брой постъпили и разгледани дела, образувани по повод 
жалби срещу заповеди за задържане за срок до 24 часа по реда на 
чл.72, ал.4 ЗМВР, възлиза на 235 броя, като в сравнение с предходната 
година се наблюдава повишение. 
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За 2020г. са свършени общо 17 579 броя дела, спрямо 21 376 
броя дела, приключили дела за 2019г., като се наблюдава устойчива 
тенденция, пренесена от предходната година, броят им да е по-голям 
от новообразуваните. 

Към месец ноември 2019 г. е утвърден график на седмичните 
дежурства за цялата 2020 г. на съдии в Наказателно отделение. В него 
бяха утвърдени съществени промени в периода на действие на 
обявеното извънредно положение. Разпределението на делата, 
постъпващи на доклад на дежурните съдии, е извършвано през ЦСРД. 
С Разпореждане на заместник-председателя и ръководител на НО е 
утвърждаван отделен график за нощни дежурства, при разработването 
на който са съобразявани ограниченията на трудовото 
законодателство относно забраната за полагане на нощен труд за 
отделни категории лица. Поради зачестили отсъствия по обективни 
причини на титуляри на съдебни състави, включени в седмичните 
дежурства, с цел обезпечаване равномерната натовареност на 
останалите съдии в съответната група и с оглед необходимостта от 
създаване на регламент за действие в тези случаи при ясни критерии, 
е издадена Заповед №АС-508/11.11.2020 г. на председателя на 
Софийски районен съд. С нея е допълнена уреждащата идентична 
материя заповед от 2019 г., като са запазени възприети добри 
практики през предходните години. Наложени са промени в реда за 
полагане и размяна на седмични, нощни дежурства и произнасянето 
по доклада, постъпващ в „Досъдебно производство”. Дейността е в 
значителна степен централизирана, като всяка промяна се инициира 
чрез нарочна молба до заместник-председателя и ръководител на 
Наказателно отделение. Молбите са разпределяни съобразно деня на 
тяхното завеждане, при спазване на принципа на случайното 
разпределение. Със Заповед № АС–569/07.12.2020 г. на председателя 
на Софийски районен съд е въведено полагане на еднодневни 
дежурства в отстояние от месец и половина, като е регламентирано 
включването на резервните състави единствено в случай на отсъствие 
на повече от двама съдии от предварително утвърдения седмичен 
график. Утвърдени са и промени във вътрешните правила за 
ползването на съдебните зали и честотата на насрочване на 
извънредни съдебни заседания. Със заповед № АС - 175/15.05.2020 г. 
и с оглед необходимостта от спазване на приетите със заповеди на 
министъра на здравеопазването противоепидемични мерки е 
осигурена и възможност за използване на зали за изнесени заседания с 
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над 8 броя участници в сградата на Софийски районен съд на адрес: 
бул.”Цар Борис III”№ 54. 

Продължава прилагането на въведената през 2017 г. със 
Заповед № АС-153 от 26.04.2017 г. на председателя на Софийски 
районен съд, считано от 01.06.2017 г., организация при 
произнасянията на съдиите от Наказателно отделение на Софийски 
районен съд по ЗЕС и Бюро „Съдимост“, като функциите по 
посочената материя се осъществяват от група от петима съдии в 
Софийски районен съд, Наказателно отделение за период от 3 месеца. 
Запазено е правилото съставът на групата да се определя чрез 
заявления от желаещите съдии, постъпили до 25-то число на месеца, 
предхождащ всеки тримесечен период за въвеждането на нова група. 
За периода, в който съдиите, участващи в групата, изпълняват 
функциите си, натовареността на същите при разпределението на 
делата от всички групи е намалена на 60%, а поредността на 
дежурствата се регламентира с разпореждане на ръководителя на 
Наказателно отделение. През 2020 г. в съда са постъпили общо 1 567 
броя искания по ЗЕС, по които са издадени 3 726 броя разпореждания 
(по постъпили искания за повече от един оператор се издават 
разпореждания за всеки оператор с отделен номер). 

Поради действащите забрани през годината не са провеждани 
периодични събирания на съдии от отделението. 

Съществен времеви ресурс през втората половина на 2020г. бе 
отделен на създаването на организация и провеждането на 
инвентаризация на веществените доказателства, приобщени по делата, 
образувани в Наказателно отделение. По силата на заповед № АС–
199/02.06.2020г. на председателя  на Софийски районен съд бе 
назначена комисия, на която бе възложено извършването на проверка 
на наличието на всички предадени на Софийски районен съд 
веществени доказателства, спазването на правилата за тяхното 
съхранение, установяване наличието на такива, по отношение на 
които не е издадено разпореждане на съда или същото не е изпълнено, 
както и проверка за спазване системността и правилността при водене 
на книгата за веществени доказателства. Овластеният орган оформи 
резултатите от контролната дейност в протоколи, предадени на 
съхранение в Служба „Архив“, като приложение към книгата за 
веществени доказателства. Екземпляри от тях бяха докладвани по 
дела, по които бяха констатирани пропуски за произнасяне по 
въпросите за веществените доказателства, както и отсъствие на 
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изпълнение на издадени определения и присъди от съдебните 
служители, натоварени с тяхното изпълнение. В тази насока бяха 
издадени редица указания за реда за съхраняване на веществените 
доказателства в хранилището, тяхното подреждане и изготвянето на 
пълни описи, както и предварителната проверка за съответствие при 
предаването им в съда от органите на досъдебното производство. 
Поради значителния брой производства и необходимостта от 
своевременно разрешаване на въпроси, свързани с разпореждането с 
веществени доказателства, беше създадена организация за 
изготвянето на проекти на съдебни актове, която дейност бе 
възложена с разпореждания на заместник - председателя и 
ръководител на Наказателно отделение на съдебния помощник. 
Аналогично бе разрешен и въпросът с произнасянето по възлагане на 
разноски за изплатени от Национално бюро за правна помощ 
възнаграждения на служебни защитници за участие по наказателни 
дела. Ежемесечно бяха изисквани отчети от съдебния помощник за 
изпълнение на поставените задачи. 

 
ГРАЖДАНСКИ ОТДЕЛЕНИЯ 

 
В гражданските отделения на Софийски районен съд са 

разпределени общо 65 622 броя граждански дела (при 75611 за 
2019 г.). От тях 30 226 броя са разпределени на съдиите, разглеждащи 
материята на Първо гражданско отделение (при 34 887 за 2019 г.), 28 
047 броя -  на Второ гражданско отделение (при 32 596 за 2019 г.)и 7 
349 броя – брачна материя (при 8 128 за 2019 г.). В рамките на общия 
брой разпределени в гражданските отделения дела 28 133 броя са 
такива, разглеждани по исков ред (при 35 943 бр. за 2019 г.) и 37 489 
броя са заповедни производства (при 39 668  бр. за 2019 г.).  

Приключените през 2020 г. граждански дела са 66 882  броя 
(при 77 923 бр. за 2019 г.), от които решени са 57 156 бр. (при 68 230 
бр. за 2019 г.), а прекратени – 9 726 бр. (при 9 693 бр. за 2019 г.). В 
рамките на общия брой приключени искови производства са 30 653 
бр., от които решени са 24 299 (при 29 651 бр. за 2019 г.), а 
прекратените през годината искови дела са 6 354 бр. (при 7 702 бр. за 
2019 г.). Приключените заповедни производства са 36 229 бр. (при 
40 570 бр. за 2019 г.), от които решени са 32 857, а прекратени – 3 372. 
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От общия брой решени искови дела 16 890 бр. са приключили с 
решение по чл. 235 ГПК, ( при 20 938 за 2019 г.), от които 7 467 бр. са 
постановили съдиите, разглеждащи материята на Първо гражданско 
отделение, 6 611 бр. – съдиите, разглеждащи материята на Второ 
гражданско отделение и 2 812 бр. – брачните състави. Прекратени в 
открито съдебно заседание, включително и поради одобряване на 
спогодба, са 866 бр. граждански дела. 

Разпределените дела, разглеждани по исков ред с материя на 
Първо гражданско отделение са общо 10 683 броя (при 14 059 бр. за 
2019 г.), 10 355 броя са разпределените такива с материя на Второ 
гражданско отделение (при 13 785 бр. за 2019 г.) и 7 095 броя са 
брачни дела (при 8 128 бр. за 2019 г.). 

От общия брой заповедни производства 31 489 броя са такива 
образувани по чл. 410 от ГПК, а 6 000 броя по чл. 417 от ГПК.  
 

 
 

През 2020 г. в Централизираната система за разпределение на 
дела в двете групи заповедни производства по чл. 410 ГПК и чл. 417 
ГПК са разпределяни между всички съдии, разглеждащи материята на 
Първо и Второ граждански отделения.  

С Разпореждане на заместник-председателите и ръководителите 
на Първо и Второ ГО е утвърден седмичен график на дежурни съдии 
от Първо и Второ гражданско отделение, които да се произнасят по 
молби за обезпечаване на бъдещ иск, молби за разкриване на банкова 
тайна и по изпълнение на съдебни поръчки. Молбите са разпределяни 
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съобразно деня на тяхното завеждане, при спазване на принципа на 
случайното разпределение. През 2020 г. осигуряването на 
производствата по молбите за обезпечаване на бъдещи искове се 
осъществява от Служба „Обезпечение на бъдещ иск“ към 
Деловодството на Първо ГО. Делата се съхраняват отделно и е 
ограничен достъпът до тях на други съдебни служители. Запази се 
практиката делата да се докладват с други такива, образувани по 
идентични молби за обезпечаване на бъдещи искове, за да бъде 
осигурена възможност на съдиите да извършат дължимата преценка 
за съществуването на обезпечителна нужда и за да бъде избегнато 
повторното допускане на обезпечение. 

Съдебните поръчки по делегация от българските съдилища,  
исканията за разкриване на банкови тайни и производствата, 
образувани за обезпечение на бъдещ иск са разглеждани от дежурните 
съдии от Първо и Второ граждански отделения. През отчетния период 
броят на разпределените съдебни поръчки по дежурство е 102 броя 
(при 62 бр. за 2019 г.). Исканията за разкриване на банкова тайна са 2 
475 броя (при 4 358 бр. за 2019 г.). Производствата, образувани за 
обезпечение на бъдещ иск са 1 172 броя (при 1 119 бр. за 2019 г.). 

В гражданските отделения на Софийски районен съд са 
разпределени 748 бр. бързи производства (при 766 бр. за 2019 г.).  

През отчетния период с Решение на Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет от 28.01.2020 г. на съдия Йорданка Ваклева, 
председател на 160 състав във Второ гражданско отделение, е 
наложено наказание „дисциплинарно освобождаване“ от длъжност. 

На основание Заповед № АС – 42 от 10.02.2020 г. и т.ІІ от 
приетото на проведено на 14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в 
Софийски районен съд, Изменение и допълнение № 1 на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо 
събрание от 01.11.2016 г., предвид липсата на съдия, който да поеме 
председателстването на 160 състав, Второ гражданско отделение при 
Софийски районен съд, е  разпордено, разпределените до 28.01.2020 г. 
включително, но несвършени и необявени за решаване дела на 160 
състав, по които са образувани бързи производства, да се 
преразпределят чрез Централизираната система за разпределение на 
делата между съдиите, разглеждащи материята на Второ гражданско 
отделение, Софийски районен съд. 

Със Заповед № АС 50/13.02.2020 г. на председателя на 
Софийски районен съд, на основание т.18 от Правила за 
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разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо 
събрание от 01.11.2016 г., е разпоредено да се преразпределят чрез 
Централизираната система за разпределение на делата гражданските 
дела на доклад на съдия Йорданка Ваклева с даден ход по същество, 
по които не е постановено решение. 

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 
заседание, проведено на 23.06.2020 г. е прекратетно командироването 
на съдия Сава Шишенков, съдия в Районен съд – Нова Загора,  в 
Софийски районен съд. Впоследствие с решение на Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 28 от заседание, 
проведено на 07.08.2020 г. съдия Сава Шишенков е освободен от 
заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Нова Загора, поради 
което със Заповед № АС 566/04.12.2020 г., на основание т.18 от 
Правила за разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на 
Общо събрание от 01.11.2016 г., делата на доклад на съдия Сава 
Шишенков с даден ход на устните състезания по които не е 
постановено решение са преразпределени чрез Централизираната 
система за разпределение на делата между съдиите, разглеждащи дела 
с материя на Първо гражданско отделение на Софийски районен съд. 

Считано от 05.01.2020 г. с Решение на Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет по протокол № 42 от заседание, проведено на 
17.12.2019 г. като в съдия в Софийски районен съд е назначена 
Александрина Пламенова Дончева. С Решение на Съдийската колегия 
на Висшия съдебен съвет по протокол № 19 от заседание, проведено 
на 16.06.2020 г., с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет по протокол № 21 от заседание, проведено на 23.06.2020 г. и с 
Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 24 от заседание, проведено на 07.07.2020 г., на длъжност 
„съдия“ в Софийски районен съд са назначени Павел Георгиев Панов, 
Марина Евгениева Гюрова, Ива Цветозарова Нешева, Габриела 
Димитрова Лазарова, Светослав Тихомиров Спасенов, Кристиян 
Росенов Трендафилов, Симона Василева Навущанова, Зорница 
Иванова Тодорова, Аспарух Емилов Христов и Красимир Викторов 
Сотиров. Със заповеди № РД 14-2574/06.07.2020 г. и № РД 14-
2573/06.07.2020 г. на председателя на Софийски градски съд младши 
съдиите Светлозар Димитров Димитров и Десислава Йорданова 
Йорданова са командировани в Софийски районен съд. 
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ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 
 
През 2020 г. в Софийски районен съд дела от материята на 

Първо гражданско отделение са разглеждали 57 съдебни състава. От 
тях 44 съдебни състава са такива от Първо гражданско отделение и 13 
съдебни състава – от Трето гражданско отделение (82, 85, 88, 90, 128, 
140, 142, 143, 150, 151, 154, 155 и 176). 

Със Заповед АС – 41 от 10.02.2020 г. на председателя на 
Софийски районен съд, считано от 10.02.2020 г. на съдия Деница 
Николаева Урумова, с оглед завръщането й от отпуск по майчинство, 
е възложено председателстването на 159 състав в Първо гражданско 
отделение на СРС.  

На основание Заповед № АС- 235 от 01.07.2020 и предвид 
обстоятелствата, че 36 състав, 165 състав, 167 състав нямат титуляри, 
а по отношение на 174 състав са налице предпоставките по т. II.5 от 
приетото на проведено на 14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в 
Софийски районен съд, Изменение и допълнение № 1 на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо 
събрание от 01.11.2016 г., за замяна на титуляра на състава, съобразно 
предварително изтеглен жребий, на встъпилите в длъжност „съдия“ в 
Софийски районен съд съдии, е възложено председателстването на 
състави в Първо гражданско отделение, както следва: на Симона 
Василева Навущанова - председателстването на 36 състав, на Павел 
Георгиев Панов - председателстването на 165 състав, на Кристиян 
Росенов Трендафилов - председателстването на 167 състав и на Ива 
Цветозарова Нешева - председателстването на 174 състав.  

Със Заповед № АС- 242 от 07.07.2020 г. на председателя на съда 
и предвид командироването на съдия Светлозар Димитров Димитров 
от Софийски градски съд в Софийски районен съд със Заповед № РД 
14-2573/06.07.2020 г. на председателя на Софийски градски съд, както 
и отсъствието на титуляра на 40 състав, поради командироване в 
Софийски градски съд, на съдия Светлозар Димитров Димитров е 
възложено председателстването на 40 състав в Първо гражданско 
отделение, считано от 08.07.2020 г. Впоследствие със Заповед № АС – 
396 от 30.09.2020 г. на председателя на  СРС на съдия Светлозар 
Димитров Димитров е възложено председателстването на същия 
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състав, считано от 01.10.2020 г. 
Със Заповед № АС- 374 от 18.09.2020 г. на председателя на 

СРС, съобразно изтеглен жребий председателстването на 165 състав в 
Първо гражданско отделение е възложено на съдия Красимир 
Викторов Сотиров. 

На основание Заповед № АС – 408/07.10.2020 г. на председателя 
на съда и предвид командироването на съдия Димитър Валентинов 
Петров, председател на 118 състав при Софийски районен съд, в 
Административен съд - София - област, считано от 08.10.2020г.  на 
съдия Лилия Иванова Митева е възложено да председателства 118 
състав в Първо гражданско отделение на Софийски районен съд. 

Със Заповед № АС – 577 от 14.12.2020 г. на председателя на 
Софийски районен съд считано от 15.12.2020 г. на съдия Радмила 
Ивайлова Миразчийска - съдия в Софийски районен съд е възложено 
председателстването на 174 състав в Първо гражданско отделение на 
Софийски районен съд. 

През 2020 г. в Първо гражданско отделение са разпределени за 
разглеждане общо 10 683 броя граждански дела.  

Броят на разпределените вещни искове, искания за 
разпределяне на ползване на съсобствена вещ, за изкупуване на част 
от съсобствен имот, владелчески искове и искове за изваждане от  
жилище от ЖСК,  разпределени  на съдиите разглеждащи материя на 
Първо гражданско отделение е  480 бр. (при 498 броя за 2019 г.).  

Разпределените искове за непозволено увреждане, искове по 
ЗОДОВ, по ЗЗДискр. и искове за обезщетение за неприлагане на 
правото на ЕС, разпределени на съдиите, разглеждащи материята на 
отделението през 2018 г. са общо 786 броя (при 934 бр. за 2019 г.).  

През изминалата година на съдиите разглеждащи материята на 
Първо  гражданско отделение са разпределени за разглеждане 
осъдителни облигационни искове - общо 1 107 бр. (при 1 973 дела за 
2019 г.) , а установителни искове – 2780 броя. 

Броят  на разпределените искове за неоснователно обогатяване е 
387 броя (при 334  бр. за 2019 г.). 

През изминалата година на съдиите, разглеждащи материята на 
Първо  гражданско отделение са разпределени за разглеждане искове 
по Кодекса за застраховането - общо 1 113 дела (при 1 918 броя за 
2019 г.). 

През 2020 г. на съдите, разглеждащи материята на отделението 
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са  разпределени същия брой  административни дела, както през 2019 
г. , а именно  57 броя. Броят на разпределените през отчетния период 
други частни производства и обезпечение на доказателства е 75 броя 
(при 104 броя за 2019 г.). 
 

ВТОРО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 
 
През 2020 г. в Софийски районен съд дела от материята на 

Второ гражданско отделение  са разглеждали 51 съдебни състава (за 
сравнение през 2019 г. – 50 състава). От тях 41 съдебни състава са 
такива от Второ гражданско отделение и 10 съдебни състава – от 
Трето гражданско отделение (81, 87, 113, 138, 141, 144, 145, 148, 153 и 
180).  

Считано от 06.01.2020 г. със Заповед № АС – 6 от 06.01.2020 г. 
на председателя на Софийски районен съд, на новоназначения съдия 
Александрина Пламенова Дончева е възложено председателстването 
на 66 състав във Второ гражданско отделение на Софийски районен 
съд, който е бил без титуляр. 

На основание Заповед № АС- 235 от 01.07.2020 на председателя  
на Софийски районен съд и предвид обстоятелствата, че 69 и 160 
състав във Второ гражданско отделение на Софийски районен съд 
нямат титуляри, съобразно предварително изтеглен жребий, на 
встъпилите в длъжност „съдия“ в Софийски районен съд съдии, е 
възложено председателстването на състави, както следва: на съдия 
Марина Евгениева Гюрова - председателстването на 69 състав във 
Второ гражданско отделение на Софийски районен съд, считано от 
01.07.2020 г., на съдия Светослав Тихомиров Спасенов - 
председателстването на 160 състав във Второ гражданско отделение 
при Софийски районен съд, считано от същата дата.  

Със същата заповед, считано от 01.07.2020 г. е открит нов 
състав в Трето гражданско отделение при Софийски районен съд с 
материя на Второ гражданско отделение при Софийски районен съд - 
180 състав като председателстването на новооткрития състав е 
възложено на съдия Габриела Димитрова Лазарова. 

Разпределените до 30.06.2020 г. включително, но несвършени 
искови дела, включително обявените за решаване на 160 състав, 
съгласно Приложение № 1 към заповедта, са преразпределени на 
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случаен принцип чрез Централизираната система за разпределение на 
делата между съдиите Светослав Тихомиров Спасенов и Габриела 
Димитрова Лазарова. Разпределените до 30.06.2020 г. включително, 
но несвършени заповедни дела съгласно Приложение № 2 заповедта, 
са преразпределени чрез Централизираната система за разпределение 
на делата между съдиите Светослав Тихомиров Спасенов и Габриела 
Димитрова Лазарова в съотношение 30 % към 70 %.  

Със Заповед № РД-14-2574/06.07.2020 г. на председателя на 
Софийски градски съд е командирована съдия Десислава Йорданова 
Йорданова от Софийски градски съд в Софийски районен съд и 
предвид обстоятелството, че считано от 08.07.2020 г. 178 състав във 
Второ гражданско отделение на Софийски районен съд е без титуляр, 
със Заповед № АС-243/07.07.2020 г., от същата дата 
председателстването на 178 състав във Второ гражданско отделение е 
възложено на съдия Десислава Йорданова Йорданова. 

На основание Заповед № АС–386 от 25.09.2020 г. на 
председателя на съда, с която съдия Александрина Дончева, 
председател на 66 състав  във Второ гражданско отделение е 
преместена в Наказателно отделение, със Заповед № АС–387 от 
25.09.2020 г. на председателя на Софийски районен съд, считано от 
28.09.2020 г. председателстването на 66 състав във Второ гражданско 
отделение на СРС е възложено на съдия  Зорница Иванова Тодорова. 

През 2020 г. във Второ гражданско отделение са разпределени 
за разглеждане общо 28 047 броя граждански дела. За сравнение за 
предходния отчетен период разпределените такива са били 32 596 бр. 

Броят на предявените искове за делба, разпределени на съдиите, 
разглеждащи материята на Второ гражданско отделение е 365 (при 
461 броя за 2019 г.).  Производствата по Закона за наследството са 
общо 63 броя.  

Исковете по Кодекса на труда, разпределени на съдиите, 
разглеждащи материята на  отделението през 2020 г. са общо 1 560 бр. 
(при 1 107 броя за 2019 г.)  

Броят на търговските спорове, разпределени на съдиите, 
разглеждащи материята на отделението е 1640 броя (при  1 697 бр. за 
2019г.), а разпределените  установителни искове са 2 482 броя. 

През изминалата година на съдиите, разглеждащи материята на 
отделението са разпределени общо 1 498 броя искове по Кодекса за 
застраховането (при 2 774 броя за 2019 г.). 

 Разпределените производства, образувани по искане за 
издаване на европейско удостоверение за наследство през 2020 г. са 
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24 броя, а тези по искания по регламенти са 613 броя. 
 
ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 
 
Към 31.12.2020г., в Трето гражданско отделение при Софийски 

районен съд, са осъществявали дейността си 35 съдебни състава. От 
тях 12 състава  разглеждат дела, образувани по молби, искове и жалби 
по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗП, ЗГР, и по част VI от ГПК, 13 състава 
разглеждат материя на Първо гражданско отделение (82, 85, 88, 90, 
128, 140, 142, 143, 150, 151, 154, 155 и 176) и 10 състава – на Второ 
гражданско отделение (81, 87, 113, 138, 141,144, 145, 148,153 и 180). 
През 2020 г. е увеличен броят на съставите в отделението, 
разглеждащи гражданска материя. 

Със Заповед № АС–54 от 14.02.2020 г. на председателя на 
Софийски районен съд, предвид завръщането на работа на съдия 
Слава Сергиева Гьошева, считано от 17.02.2019 г. на същата е 
възложено председателстването на 151 състав в Трето гражданско 
отделение, разглеждащ материята на Първо гражданско отделение в 
Софийски районен съд.  

На основание Заповед № АС–205 от 09.06.2020 г. на 
председателя на съда и т.ІІ.2 от приетото на проведено на 
14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в Софийски районен съд, 
Изменение и допълнение № 1 на Правила за разпределение на дела в 
Софийски районен съд, приети на Общо събрание от 01.1 1.2016 г. и 
предвид обстоятелството, че съдия Милена Каменова е ползвала 
отпуск за временна неработоспособност (за период, повече от 1 
месец), разрешен й от здравните органи, и липсата на съдия, който да 
поеме председателстването на 37 състав, Трето гражданско отделение 
при Софийски районен съд е разпоредено, разпределените до 
09.06.2020 г. включително, но несвършени и необявени за решаване 
дела на 37 състав, по които са образувани бързи производства, 
посочени в Приложение № 1, да се преразпределят чрез 
Централизираната система за разпределение на делата между съдиите, 
разглеждащи материята на Трето гражданско отделение, Софийски 
районен съд, разглеждащи молби, искове и жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, 
ЗН, ЗГР, чл. 29 ТПК и по част VI ГПК. 

Със Заповед № АС–227 от 30.06.2020 г. на Председателя на съда 
и предвид молба вх.№ 9002776/12.06.2020 г. от съдия Андрей 
Георгиев, председател на 165 състав в Първо гражданско отделение на 
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Софийски районен съд, решение на СК на ВСС по проткол № 
21/23.06.2020 г., както и обстоятелството, че 37 състав в Трето 
гражданско отделение на Софийски районен съд е без титуляр за 
период повече от  един месец, с цел своевременно предприемане на 
организационни действия за разглеждане на делата в Софийски 
районен съд на съдия Андрей Красимиров Георгиев е възложено 
председателстването на 37 състав в Трето гражданско отделение на 
СРС, считано от 01.07.2020 г. 

Поради продължително отсъствие, поради временна 
неработоспособност  на титуляра на 180 състав и обстоятелството, че 
съдия Аспарух Емилов Христов не председателства състав в 
Софийски районен съд, след изтеглен жребий, считано от 
03.08.2020 г. на съдия Аспарух Емилов Христов е възложено да 
замества титуляра на 180 състав при Трето гражданско отделение на 
Софийски районен съд, като разглежда всички дела, разпределени на 
състава, включително и насрочените в открито съдебно заседание до 
завръщането на съдия Габриела Лазарова. 

На основание Заповед № АС–334 от 26.08.2020 г. на 
председателя на съда и предвид продължителното отсъствие на 
титуляра на 180 състав съдия Габриела Лазарова по здравословни 
причини, както и обстоятелството, че определният да го замества 
съдия Аспарух Христов е в отпуск по болест, разрешен му от 
здравните органи до 31.08.2020 г., а съдиите, които не 
председателстват състави в СРС ползват отпуск, разрешен им от 
председателя на съда, с изключение на съдия Десислава Влайкова, и с 
цел своевременно предприемане на организационни действия за 
разглеждане на делата, насрочени в графика на 180 състав за 
28.08.2020 г.  на съдия Десислава Стоянова Влайкова е възложено да 
разгледа насрочените в открито съдебно заседание дела на 180 състав 
за 28.08.2020 г. 

Със Заповед № АС-340 от 31.08.2020 г. и по т. ІІ. 6 от  от 
приетото на проведено на 14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в 
Софийски районен съд, Изменение и допълнение № 1 на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо 
събрание от 01.11.2016 г. и списъци на заповедни дела за доклад на 
180 състав - Приложение № 1 към заповедта, и обстоятелството, че 
титулярът на 180 състав е в продължителен отпуск по болест, а 
заместващият го съдия също е в отпуск по болест, с цел своевременно 
предприемане на организационни действия за разглеждане на делата 
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на 180 състав на съдия Красимир Викторов Сотиров е възложено в 
периода от 31.08.2020 г. до 11.09.2020 г. да се произнесе по делата, 
разпределени на 180 състав, Трето гражданско отделение, съгласно 
приложения към заповедта списък, като на съдия Зорница Иванова 
Тодорова е възложено в периода от 31.08.2020 г. до 11.09.2020 г. да се 
произнесе по делата, разпределени на 180 състав, Трето гражданско 
отделение в Софийски районен съд. 

Предвид освобождаването на 92 състав в Трето гражданско 
отделение, подадените от съдии молби за преместване на състав, 
разглеждащ брачна материя и предварително изтегления в тази връзка 
жребий  със Заповед № АС-374 от 18.09.2020 г. на председателя на 
СРС, председателстването на 92 състав, считано от 21.09.2020г. е 
възложено на съдия Павел Георгиев Панов - досегашен председател 
на 165 състав. 

На основание Заповед № АС–395 от 30.09.2020г. на 
председателя на съда и предвид молба вх. № 29005122/29.09.2020 г. от 
съдия Габриела Димитрова Лазарова, председател на 180 състав при 
Софийски районен съд, за ползване на продължителен отпуск за 
временна неработоспособност, разрешен й от здравните органи, както 
и обстоятелството, че на съдия Аспарух Христов не е възложено 
председателстването на съдебен състав, считано от 30.09.2020 г. е 
възложено на съдия Аспарух Емилов Христов  да председателства 180 
състав в Трето гражданско отделение на Софийски районен съд. 

Със заповед № АС–576/14.12.2020 г. предвид обстоятелството, 
че със Заповед № АС-575/14.12.2020г. на председателя на Софийски 
районен съд на съдия Павел Панов е възложено председателстването 
на състав в Наказателно отделение на Софийски районен съд, а съдия  
Ива Цветозарова Нешева е депозирала молба вх. № 
9004773/10.09.2020 г. за преместването й в Трето гражданско 
отделение, брачен състав и съобразявайки т.XII.2 от Правила и мерки 
за работата на съдилищата в условията на пандемия, приети на 
заседание на СК на ВСС, проведено на 12.05.2020 г. и 
невъзможността да се проведе общо събрание на съдиите от 
Софийски районен съд и с цел своевременно предприемане на 
организационни действия и недопускане спирането от разпределение 
на съдебен състав считано от 15.12.2020 г. председателстването на 92 
състав в Трето гражданско отделение на Софийски районен съд е 
възложено на съдия Ива Цветозарова Нешева. 

Дежурните съдии в Трето гражданско отделение, разглеждащи 
молби, искове и жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, и по част VI от 
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ГПК се определят съгласно предварително утвърден от ръководителя 
на отделението график. В дежурството са по двама съдии. По 
дежурство се разпределят делата, образувани по молби и заявления по 
чл. 29 ГПК, чл. 6 СК, чл. 49 ЗН, чл. 51 ЗН и чл. 52 ЗН.  

Делата, образувани по искове за издръжка (които се разглеждат 
по реда на глава XXV от ГПК - ’’Бързо производство”) и делата, 
образувани по молби по Закона за защита от домашно насилие се 
разпределят между присъстващите съдии. По искания, постъпили по 
тези дела и по делата, образувани по молби по чл. 130, ал. 2 СК, при 
отсъствие на съдията-докладчик, се произнася дежурен съдия, 
съобразно утвърдения график. 

През 2020 г., на съставите от Трето Гражданско отделение 
разглеждащи дела по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, и по част VI от ГПК, 
са разпределени общо 7 349 броя дела (при 8 157 броя за 2019г.). 

Разпределените дела по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, и по част VI 
от ГПК броят на делата, образувани по молби за развод по взаимно 
съгласие са  1 231 броя (при 1 446  бр. дела за 2019г.). Разводите по 
исков ред са 611 броя ( при 856 бр. дела за 2019г.). 

Разпределените дела за родителски права, включително 
заместване на съгласието за пътуване в чужбина, ограничаване и 
лишаване от родителски права и изменение на мерките относно 
родителските права през 2020г. са 672 бр. (при  847 бр. за 2019г). 

През 2020 г. разпределените производства за издръжка, 
включително за изменение на първоначално определената такава са   
321 бр. (при 379 за 2019г.)  

През 2020г. броят на разпределените производства по молби по 
Закона за защита от домашно насилие са  670 бр. дела (при 783 бр. 
дела за 2019г.).  

Броят на разпределените дела за настаняване и прекратяване на 
настаняването на деца по Закона за закрила на детето е 178 бр. (при 
136 бр. дела за 2019г.) като  разпределените молби за настаняване на 
деца по съдебен ред през 2020 г. са 151 бр. (при  136 за 2019г.), а за 
прекратяване на настаняването – 27 (при 11 бр. за 2019г.).  

През 2020 г. броят на  разпределените производства по молби за  
даване на разрешения от съда за извършване на действия на 
разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална 
сделка е 333 броя,  а  тези за разпореждане с влогове и с ценни книги, 
принадлежащи на деца и поставени под запрещение 500 броя.  

На съдиите от Трето Гражданско отделение, разглеждащи 
молби, искове и жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, и по част VI от 
ГПК, не се разпределят дела, образувани по заявления за издаване на 
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заповед за изпълнение по чл.410 ГПК и по заявления за издаване на 
заповед за изпълнение въз основа на документ по чл.417 ГПК 
(заповедни производства).  

Натовареността на съдиите в отделението произтича от това, че 
голяма част от тях се разглеждат по реда на бързото производство, 
което налага незабавно администриране.  

През отчетния период в гражданските отделения на Софийски 
районен съд са постъпвали съдии, на които първоначално, поради 
липсата на незаети състави, не е възлагано председателстването на 
съдебен състав. В периода, през който не са били титуляри на състав 
тези съдии са изпълнявани задачи, възлагани им със заповеди на 
председателя на Софийски районен съд, на основание т. ІІ.6 от 
приетото на проведено на 14.12.2017г. Общо събрание на съдиите в 
Софийски районен съд, изменение и допълнение № 1 на Правилата за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на общото 
събрание от 01.11.2016г. 

Със Заповед № АС-66 от 24.02.2020г. на председателя на 
Софийски районен съд и предвид взетото решение по т.ІІ.6 от 
приетото на проведено на 14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в 
Софийски районен съд, Изменение и допълнение № 1 на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо 
събрание от 01.11.2016 г., предвид завръщането на съдия Даниела 
Евтимова Павлова - Радева след отпуск по чл. 163 КТ, и изготвен от 
началник на служба „Съдебно деловодство – ІІ ГО“ списък с дела за 
текущ доклад - заповедно производство на 160 състав, на съдия 
Даниела Евтимова Павлова - Радева е възложено за периода от 
24.02.2020 г. до 31.03.2020 г. да се произнесе по делата, разпределени 
на останалия без титуляр 160 състав, Второ гражданско отделение, 
съгласно приложения към заповедта списък.  

Със Заповед № АС–245 от 08.07.2020г. на председателя на 
Софийски районен съд, на цитираното по-горе основание по т. ІІ.6 от 
приетото на проведено на 14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в 
Софийски районен съд, Изменение и допълнение № 1 на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо 
събрание от 01.11.2016 г., считано от 08.07.2020 година на съдия 
Красимир Викторов Сотиров е възложено да подпомага дейността на 
продължително отсъстващия по обективни причини титуляр на 174 
състав - съдия Мария Богданова – Нончева, като се произнася по 
текущия доклад на състава по делата, посочени в списък – 
приложение към заповедта. 
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Със Заповед № АС-250 от 10.07.2020г. на председателя на 
Софийски районен съд, на същото основание на съдия Аспарух 
Емилов Христов е възложено в периода от 13.07.2020 г. до 17.07.2020 
г. да се произнася по делата, разпределени на 36 състав, Първо 
гражданско отделение и на 69 състав, Второ гражданско отделение, 
съгласно приложения към заповедта списък с дела с изтекъл срок и по 
чл. 131 ГПК, като съгласува датите и часовете на насрочените открити 
съдебни заседания със съдиите, председателстващи съответните 
състави. 

Със Заповед  № АС–266 от 17.07.2020 г. на председателя на 
Софийски районен съд, на съдия Зорница Иванова Тодорова е 
възложено да се произнесе по делата, разпределени на 36 състав, 
Първо гражданско отделение, съгласно приложения към заповедта 
списък с дела с изтекъл срок по чл. 131 ГПК - Приложение № 1, като 
съгласува датите и часовете на насрочените открити съдебни 
заседания със съдията, председателстващ 36 състав. Съгласно същата 
заповед на съдия Светлозар Димитров Димитров е възложено да се 
произнесе по делата, разпределени на 69 състав, Второ гражданско 
отделение, съгласно приложения към заповедта списък с дела с 
изтекъл срок по чл. 131 ГПК - Приложение № 2, като съгласува датите 
и часовете на насрочените открити съдебни заседания със съдията, 
председателстващ 69 състав.   

С последваща Заповед № АС–283 от 29.07.2020г. на 
председателя на Софийски районен съд на съдия Зорница Иванова  
Тодорова е възложено в срок до 10.08.2020г. да се произнесе по 
делата, разпределени на 36 състав, Първо гражданско отделение, 
съгласно приложения към заповедта списък - Приложение № 1, като 
съгласува датите и часовете на насрочените открити съдебни 
заседания със съдията, председателстващ 36 състав. 

Със Заповед № АС–287 от 30.07.2020г. на председателя на 
Софийски районен съд и съобразно взетото решение по т. ІІ.6 от 
приетото и проведено на 14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в 
Софийски районен съд, Изменение и допълнение № 1 на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо 
събрание от 01.11.2016 г., както и списък с дела с изтекъл срок по чл. 
131 от ГПК на 54 състав по приложение № 1 към нея,  на съдия  
Красимир Викторов Сотиров е възложено в периода от 31.07.2020 г. 
до 07.08.2020 г. да се произнесе по делата, разпределени на 54 състав, 
Второ гражданско отделение, като съгласува датите и часовете на 
насрочените открити съдебни заседания със съдия Нора Маринова. 
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Със Заповед № АС–291 от 31.07.2020г. на председателя на 
Софийски районен съд, на цитираното по-горе основание по т. ІІ.6 от 
приетото на проведено на 14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в 
Софийски районен съд, Изменение и допълнение № 1 на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо 
събрание от 01.11.2016 г., считано от 03.08.2020 година до 
завръщането на титуляра, на съдия Аспарух Емилов Христов е 
възложено да замества продължително отсъстващия по обективни 
причини председател на 180 състав - съдия Габриела Лазарова, като 
разглежда всички дела, разпределени на състава, включително и 
насрочените в открито съдебно заседание. 

На основание Заповед № АС–334 от 26.08.2020 г. на 
председателя на съда и предвид продължителното отсъствие на 
титуляра на 180 състав съдия Габриела Лазарова по здравословни 
причини, както и обстоятелството, че определният да го замества 
съдия Аспарух Христов е в отпуск по болест, разрешен му от 
здравните органи до 31.08.2020 г., а съдиите, които не 
председателстват състави в СРС ползват отпуск, разрешен им от 
председателя на съда, с изключение на съдия Десислава Влайкова, и с 
цел своевременно предприемане на организационни действия за 
разглеждане на делата, насрочени в графика на 180 състав за 
28.08.2020 г.  на съдия Десислава Стоянова Влайкова е възложено да 
разгледа насрочените в открито съдебно заседание дела на 180 състав 
за 28.08.2020 г. 

Със Заповед № АС-340 от 31.08.2020г. и по т. ІІ. 6 от  от 
приетото на проведено на 14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в 
Софийски районен съд, Изменение и допълнение № 1 на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо 
събрание от 01.11.2016 г. и списъци на заповедни дела за доклад на 
180 състав - Приложение № 1 към заповедта, и обстоятелството, че 
титулярът на 180 състав е в продължителен отпуск по болест, а 
заместващият го съдия също е в отпуск по болест, с цел своевременно 
предприемане на организационни действия за разглеждане на делата 
на 180 състав на съдия Красимир Викторов Сотиров е възложено в 
периода от 31.08.2020 г. до 11.09.2020 г. да се произнесе по делата, 
разпределени на 180 състав, Трето гражданско отделение, съгласно 
приложения към заповедта списък, като на съдия Зорница Иванова 
Тодорова е възложено в периода от 31.08.2020 г. до 11.09.2020 г. да се 
произнесе по делата, разпределени на 180 състав, Трето гражданско 
отделение в Софийски районен съд. 
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Със Заповед № АС-363/11.09.2020г. на председателя на 
Софийски районен съд и съобразно т.ІІ.6. от приетото на проведено на 
14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в Софийски районен съд, 
Изменение и допълнение № 1 на Правила за разпределение на дела в 
Софийски районен съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г. и 
списъци с дела с изтекъл срок по чл. 131 ГПК по описа на 54 състав, 
Второ гражданско отделение - Приложение № 1 и 2 към заповедта на 
съдия Зорница Иванова Тодорова е възложено в периода от 16.09.2020 
г. до 18.09.2020 г. да се произнесе по делата, разпределени на 54 
състав, Второ гражданско отделение, като съгласува датите и часовете 
на насрочените открити съдебни заседания със съдия Нора Маринова. 
На основание същата заповед на съдия Красимир Викторов Сотиров е 
възложено в периода от 14.09.2020 г. до 18.09.2020 г. да се произнесе 
по делата, разпределени на 54 състав. Второ гражданско отделение 
съгласно приложения към заповедта списък - Приложение № 2, като 
съгласува датите и часовете на насрочените открити съдебни 
заседания със съдия Нора Маринова. 

Със  Заповед № АС–375 от 21.09.2020г. на председателя на 
Софийски районен съд на съдия Зорница Иванова Тодорова, е 
възложено да се произнася в периода от 21.09.2020г. – 25.09.2020г.  по 
разпределените на 54 състав дела. 

Със Заповед № АС–388 от 25.09.2020г. на председателя на 
Софийски районен съд предвид обстоятелството, че на съдия Лилия 
Иванова Митева не е възложено председателстването на съдебен 
състав,  считано от 28.02.2019 г.  на същата е възложено да се 
произнася по текущия доклад на 54 състав, Второ гражданско 
отделение, с изключение на заповедните производства, по които все 
още не е издадена заповед за изпълнение, исковите дела с постъпил 
отговор на исковата молба или изтекъл срок по чл.131 ГПК, както и 
по насрочените в открито съдебно заседание дела. 

Със Заповед № АС–465 от 30.10.2020г. на председателя на 
Софийски районен съд, считано от 02.11.2020г. на съдия Радмила 
Миразчийска е възложено да се произнася по текущия доклад на 66 
състав, Второ гражданско отделение, с изключение на заповедните 
производства, по които все още не е издадена заповед за изпълнение, 
исковите дела с постъпил отговор на исковата молба или изтекъл срок 
по чл.131 ГПК, както и по насрочените в открито съдебно заседание 
дела.  
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Със Заповед № АС–451 от 26.10.2020г. на председателя на 
Софийски районен съд и на основание т.ІІ.6. от приетото на 
проведено на 14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в Софийски 
районен съд, Изменение и допълнение № 1 на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо 
събрание от 01.11.2016 г. и предвид обстоятелството, че на 
завърналата се след отпуск по майчинство съдия Ваня Иванова 
Згурова не е възложено да председателства съдебен състав, считано от 
26.10.2020г. на същата е възложено да се произнася по текущия 
доклад на 54 състав, Второ гражданско отделение, с изключение на 
заповедните производства, по които все още не е издадена заповед за 
изпълнение, исковите дела с постъпил отговор на исковата молба или 
изтекъл срок по чл.131 ГПК, както и по насрочените в открито 
съдебно заседание дела.  

Със Заповед № АС–519 от 16.11.2020г. на председателя на 
Софийски районен съд на съдия Радмила Миразчийска е възложено да 
се произнесе по делата, разпределени на 66 състав, Второ гражданско 
отделение, съгласно приложения към заповедта списък - Приложение 
№ 1, като съгласува датите и часовете на насрочените открити 
съдебни заседания със съдията, председателстващ 66 състав. 

Със Заповед № АС–540 от 24.11.2020г. на председателя на 
Софийски районен съд на съдия Ваня Иванова Згурова е възложено да 
се произнесе по делата, разпределени на 54 състав, Второ гражданско 
отделение, като съгласува датите и часовете на насрочените открити 
съдебни заседания със съдията, председателстващ 54 състав.  

  
БЮРО СЪДИМОСТ 
 
В Бюро „Съдимост” при Софийски районен съд през 2020 г. са 

издадени 87 902 броя свидетелства за съдимост (при 111 365 броя за 
2019 г.) и 19 077 броя справки за съдимост (при 19 896 броя за 
2019 г.). Въведени са 2 580 броя новопостъпили бюлетини за 
съдимост (при 3 251 бр. за 2019 г.). 
 

ПРИЗОВАВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ КНИЖА 
 
През 2020 г. АС “Връчване на призовки и съдебни книжа“ при 

Софийски районен съд е получила общо 549 996 бр. съобщения и 
призовки за връчване  (при 680 279 бр. за 2019 г., разпределени както 
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следва: 233 727 бр. по граждански дела (270 397 бр. за 2019 г./); 43 560 
бр. по наказателни дела (при 47 863 бр. за 2019 г.); 12017 бр. по 
изпълнителни дела (при 13165 бр. за 2019 г.); 62 937 бр. по дела на 
други районни съдилища (при 67 247 бр. за 2019 г.); 195 620 бр. до 
институции, банки и други ведомства (при 275 284 бр. за 2019 г.), и 
спешни призовки и съобщения за връчване до 3 дни –2 135 бр. (при 
6 323 бр. за 2019 г.) 
 

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА 
 
Към  31.12.2020 г. числеността на съдиите по вписванията е 26 

щатни бройки, като дейността им се подпомага от трима съдебни 
деловодители. През отчетния период с оглед кадровото обезпечаване 
на съдиите по вписванията при Софийски районен съд по 
предложение на председателя на съда до Министъра на правосъдието 
и са назначени още двама съдии по вписванията при условията на чл. 
68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда - до завръщане на титулярите.  

В служба по вписванията при Софийски районен  съд през 2020 
г. са разпределени за вписване 81 242 акта /при 92 504 акта за 2019 г./, 
като съдиите по вписвания са постановили вписване на 79 259 акта 
(при 90 754 акта за 2019 г.), а по  1 983 акта са постановени 
мотивирани откази (при 1 750 за 2019 г.). По разпореждане на съдиите 
по вписвания са издадени 48 683 преписи от вписани актове (при  
67661 бр. за 2019 г.). Регистрирани по разпореждане на дежурни 
съдии по вписванията са 169 бр. нотариални завещания ( при 173 бр. 
за 2019 г.), обявени са 78 бр. саморъчни завещания ( при 93 бр. за 2019 
г.) и 1 саморъчно завещание е оттеглено ( при 4 за 2019 г.). Издадени 
са 9 215 писмени справки и писма до държавни институции - 
министерства, съдилища, НАП, полиция и други държавни 
институции (при 6 500 за 2019 г.).   

В служба по вписвания при Софийски районен съд се 
съхраняват архивите на нотариус Александър Чакъров, вписан под № 
310 в Регистъра на Нотариалната  камара, приет на основание Заповед 
№ АС-148 от 23.05.2018г.  и архива  на нотариус Борис Янков,  с рег. 
№ 256 в НК - лишен от правоспособност. Съдиите по вписвания при 
Софийски районен съд са извършили 96 справки по двата архива ( при 
150 такива за 2019 г.).  

Издадени са 64 742 броя писмени справки по чл. 47 от 
Правилника за вписвания по искания за заинтересовани лица (при 71 
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391 броя удостоверения за тежести за 2019г.).  
Във връзка с организацията на работата на основание Заповед 

№ АС-87 от 10.03.2020 г. на председателя на Софийски районен съд 
от съдиите по вписванията при Софийски районен съд са заверени  
томовете от нотариалните актове и други книжа, от които се 
образуват книгите по чл. 33, букви  от „а“ до „е“ от Правилника за 
вписванията за 2019 г., водени от Агенция по вписванията, 227 тома - 
прехвърляния, 50 тома- договорни ипотеки, 16 тома - законни 
ипотеки, 22 тома - възбрани, 16 тома - вписвания, 61 тома – 
отбелязвания. 

Съдиите по вписванията активно участват в работни групи към 
Министерство на правосъдието за надграждане на имотния регистър и 
въвеждане на електронни услуги за имотния регистър, търговския 
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

 
ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 
Към 31.12.2020 г. е запазена числеността на държавните 

съдебни изпълнители, която е 21 щатни бройки, от които към тази 
дата са заети 20.  

Броят на новообразуваните изпълнителни дела за 2020 г. е 2 619 
за сумата от 10 557 711 лева. В сравнение с миналогодишния отчетен 
период новообразуваните дела са със 126 повече. Поради напускане 
на титуляра на 18 участък, на държавните съдебни изпълнители през 
м. декември 2020 г. са преразпределени за разглеждане още 491 дела. 
Средната натовареност на един съдебен изпълнител за 2020 г. е 155 
нови за участъка дела.  

Със Заповед № АС-249/01.07.2019 г. на председателя на 
Софийски районен съд бяха утвърдени Вътрешни правила за събиране 
на съдебните вземания. По силата на тези правила, считано от 
01.07.2019 г., на държавните съдебни изпълнители бяха възложени за 
събиране вземанията, присъдени в полза на бюджета на съдебната 
власт, за които има издаден изпълнителен лист от Софийски районен 
съд по гражданско или административно дело срещу длъжници с 
постоянен и/или настоящ адрес или седалище в гр. София. Броят на 
постъпилите през 2020 г. дела по възлагане от Софийски районен съд 
е 1 176 за сума в размер на 1 228 713.93 лв. Размерът на събраната в 
полза на Софийски районен съд през 2020 г. сума е 179 869.11 лв. 
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През отчетния период държавните съдебни изпълнители са 
прекратили общо 2134 дела. От тях свършени чрез реализиране на 
вземането или извършване на действието са 1324 бр. Прекратените по 
други причини дела (перемпция, обезсилване на изпълнителен лист, 
изпратени на друг съдебен изпълнител и др.) са 810 бр. за сумата от 
4 083 700 лева.  

Останалите несвършени в СИС дела са 11 731 бр. за сумата от 
459 348 905 лева. 

Размерът на събраната в полза на взискатели през 2020 г. сума е 
1 956 617 лева. От тях 399 806 лева е сумата, събрана в полза на 
органите на съдебната власт по делата, образувани на основание чл. 
264 ал.2 изр. второ ЗСВ.  

Общият размер на събраните през годината държавни такси е 
168 685.54 лева с вкл. ДДС.  

Следва да се има предвид, че с въведеното извънредно 
положение през настоящата година събираемостта бе доста 
затруднена, тъй като за един не малък период от време не течаха 
процесуални срокове, както и не бе възможно налагането на запори на 
банкови сметки, извършването на публични продани и др.  

През годината са постъпили 30 жалби срещу действията на 
държавните съдебни изпълнители, като само 3 от тях са уважени от 
СГС. 

Осъществените през годината изпълнителни действия /въводи, 
продажби, предаване на дете, описи, възбрани, запори и др./ са 2 321 
бр. 

През изминалата година са издадени 1 220 бр. удостоверения за 
наличие/липса на изпълнителни дела. В общия регистър на ДСИ през 
2020 г. са входирани 27 932 броя книжа, а броят на изготвените 
изходящи такива е 51 308. До ръководителя на ДСИ са депозирани за 
произнасяне 205 бр. писма и жалби. 

Дейността на касова служба през 2020 г. обхваща: извършване 
на 10 054 броя преводи, изготвяне на 16 броя папки 17 – постъпили 
квитанции, изготвяне на 43 броя папки 17а – потвърдени преводи, 
изготвяне на 5 640 броя осчетоводени приходни документи. 

Салдото по сметка на ДСИ към края на 2020 г. е 2 929 661.66 
лева. Приходна част – 1 751 572.91 лв., разходна част – 1 842 179.92 
лв. 

През 2020 г. по отношение на двама държавни съдебни 
изпълнители има влезли в сила дисциплинарни наказания.  
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През годината държавните съдебни изпълнители са взели 
участие в работни групи и обучителни програми с оглед повишаване 
на  професионалната им квалификация. 

 
ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ 
 
Софийски районен съд активно подпомага дейността на 

създадения „Център за спогодби и медиация към СРС и СГС“, чрез 
популяризиране на същата, както и логистичното й осигуряване. Това 
е продължаващ процес, като през предстоящата година отново ще 
бъдат полагани усилия в насока популяризиране на тази дейност. 

Статистическите данни за отчетния период сочат, че броят на 
препратените дела към медиация през 2020 е намалял значително в 
сравнение с предходния отчетен период, което е обусловено от 
причинените от пандемията затруднения като цяло за 
правораздаването. Общият брой на препратените към Центъра дела е 
96 бр. (при 198 бр. за 2019 г.), включително 11 бр. останали 
неприключени от 2019 г. В рамките на общия брой 37 бр. са 
препратени от съдии в СРС  (при 64 бр. за 2019 г.), от които 2 бр. са 
препратени от съдии от накзателното отделение на СРС и 14 бр. – 
препратени от съдии в СГС ( при 35 за 2019 г.), 56 бр. са проведени по 
избор на страните, от които 15 бр. – по избор на ищеца ( при 27 за 
2019 г.), 41 бр. – по избор на ответника, от които 40 бр. по дела на 
СРС и 1 бр. по дело на САС (при 73 бр. за 2019 г.). 

По 48 бр. от общо инициираните процедури по медиация не са 
проведени медиации поради отказ на една от страните (при 75 бр. от 
общо 198 за 2019 г. ).  

Общият брой на проведените са медиационни срещи са 111. 
В резултат на проведените медиации са постигнати 18 спогодби 

(37 спогодби за 2019г.), по 15 от случаите е прекратена процедурата 
/при 41 за 2019 г./, по 2 медиацията не е приключила, а по 4 бр. дела 
тече процес по организиране на процедура по медиация.   

През 2020 г. броят медиации според предмета на спора е 
следният: делба – 8 ( при 17 за 2019 г.); вещен иск – 1 ( при 2 за 2019 
г.); етажна собственост –2 (при 6 за 2019 г.); облигационен – 18 ( при 
36 за 2019 г.); развод – 10 ( при 17  за 2019 г); режим лични 
отношения –5 ( при 14 за 2019 г.); родителски права – 21 (при 34 за 
2019 г.);; трудов спор –  1 (при 4 за 2019 г.).  
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Продължава дейността по вътрешно обучение на медиаторите в 
ЦСМ. През годината са проведени три обучения, както следва: На 
16.01.2020 г. е проведено вътрешно обучение за медиаторите в 
Центъра на тема „Особености на медиацията в медицинското право“ с 
лектори адв. Мария Шаркова и адв. Христина Николова. Второ 
обучение е проведено на 30.01.2020 г. на тема „Наказателни дела с 
частно-правен характер“ с лектор адв. Лилия Симеонова, член на 
ЦСМ. На 14.10.2020 г. е проведен ZOOM семинар за медиатори в 
ЦСМ на тема:  „Психологически аспекти при водене на процедура по 
медиация“ с лектори Даниела Коларова и  Румен Минковски. 

Сформирана е работна група „Предизвикателства при 
провеждане на семейните медиации“,  първата среща на която е 
проведена на 08.01.2020 г. Следващите такива са проведени на 
29.01.2020 г. и на 19.02.2020 г. 

Приети са нови правила на ЦСМ, утвърдени на проведеното 
общо събрание на ЦСМ от 23.01. 2020 г.  за валидиране на новите 
правила приети на общо събрание на 17.06.2019 г., изменени на 
23.01.2020 г. 

В периода от 05 до 06.03.2020 г. медиатори от ЦСМ взеха 
участие в обучение по проект „Децата на фокус“ водено от 
Професионална асоциация на медиаторите в България и членове на 
ЦСМ, както и в заключителната  конференция по проекта на 
10.07.2020 г.  

На  09.07.2020 г.  се проведе отчетно изборно събрание на ЦСМ, 
на което за председател на ЦСМ е избран  съдия Александър Емилов 
Ангелов от СГС.  

На 29.09.2020 г. се проведе общо събрание за избор на 
управителен екип и анализиращ екип на центъра. За заместник-
председатели на управителния екип по ресори са избрани Цветелина 
Фердинандова, Светослав Стефанов, Десислава Монева и съдия 
Даниела Радева. За втори мандат за членове на анализиращия екип 
бяха избрани: председател съдия Владимир Вълков и членове: съдия 
Евгени Георгиев, Рени Радева и Евгения Нанчева. Съдебният  
координатор (деловодител-медиация при СРС) е член по право на 
екипите по правилата на Центъра за Спогодби и медиация към СРС и 
СГС. 

В периода от 02.11 до 06.11.2020 г. се проведоха ежегодните 
„Дни на медиацията“. На 05.11.2020 г. съдии от СРС и СГС проведоха 
онлайн информационни срещи със студенти от НБУ и УНСС, с 
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участието на преподаватели, които са и медиатори в ЦСМ. 
През 2020 г. Центърът за спогодби и медиация към СРС и СГС 

отбеляза 10 години от създаването си. Събитието бе отразено с 
публикуването на кратки интервюта на всички председатели на ЦСМ 
до момента във Фейсбук страницата на ЦСМ.  

 
ДРУГИ 
 
Въпреки усложнената обстановка, през годината бяха проведени 

изслушвания за назначаване на съдебни служители на междувременно 
освободените щатни бройки до заемането им с конкурс за 
обезпечаване нормалното функциониране на администрацията на 
Софийски районен съд. 

Със Заповед № АС–352/08.09.2020 г. и в изпълнение на 
отправени препоръки с Доклад за извършен одитен ангажимент бяха 
утвърдени правила за събиране, отчитане и контрол на приходи и 
други постъпления чрез картови плащания, извършвани посредством 
ПОС–терминални устройства в СРС, правила за събиране, отчитане и 
контрол на държавни такси, платими в брой в Софийски районен съд 
и правила за реда за връщане на погрешно внесени държавни такси по 
транзитната сметка на Софийски районен съд. 

Успешно бяха проведени и приключени и две процедури по 
Закона за обществените поръчки: „Техническо обслужване на 
многофункционални устройства за копиране, сканиране и принтиране 
„Коника Минолта“ в сградите на Софийски районен съд в гр. София, 
бул.“Ген. М. Д. Скобелев“№ 23 и бул.“Цар Борис III“№ 54“, „Открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на 
хартия, канцеларски материали и консумативи за принтери, копирни 
машини и факс апарати за нуждите на Софийски районен съд по три 
обособени позиции“, „Доставка на топлинна енергия за сградите на 
Софийски районен съд, находящи се в гр. София, бул.“Ген. М. Д. 
Скобелев“№ 23 и бул.“Цар Борис III“№ 54„ и „Договаряне без 
предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с 
предмет доставка на оригинални тонери и други консумативи за офис 
техника“. 

През отчетния период до обявяване на извънредното положение 
е организирано обучение на съдебните служители. В периода от 
28.02.2020 г. до 01.03.2020 г. в УЦ “Бачиново“, ЮЗУ „Неофит 
Рилски“ гр.Благоевград, е проведен семинар на тема „Екипи, екипно 
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взаимодействие - управление на екипи“, като обучени  са 106 съдебни 
служители. Обучението е организирано съвместно с Националния 
институт на правосъдието с лектор Борислав Стоянов.  

На 13.02.2020 г. в сградата на Софийски районен съд, на бул. 
“Цар Борис III” № 54 e проведено обучение за съдиите от 
гражданските отделения на Софийски районен съд на тема 
"Правомощия на съда в заповедното и исковото производствон във 
връзка с неравноправни клаузи в потребителксите договори" с 
лектори съдия Тотка Калчева и съдия Албена Ботева. Обучението, в 
което са участвали около 70 съдии, е организирано съвместно с 
Националния институт на правосъдието по Оперативна програма 
„Качествено професионално обучение за повишаване ефективността 
на правосъдието“. 

Продължава функционирането на програмата „Децата и съдът“ 
с цел популяризиране на дейността на съдилищата, формиране и 
повишаване на правната култура на децата. Освен тази пряка цел, по 
този начин значителен брой хора се запознават с работата и 
проблемите пред съда, както и трудностите пред които е изправено 
правораздаването, което е в насока и подобряване на имиджа на 
съдебната система. 

През периода от 09.01.2020 до 17.12.2020 г. за осъществяване на 
юридически стаж в Софийски районен съд са разпределени общо 577 
стажанта. За времето от 05.04.2020 г. до 01.12.2020 г. за 
осъществяване на професионален юридически стаж в Софийски 
районен съд са разпределени 61 стажанта. През месец септември 
стартира новият сезон на програма Фулбрайт 2020-2021 г. Подадени 
бяха 52 кандидатури на завършили трети курс студенти и млади 
юристи, придобили вече правоспособност. Интервютата се проведоха 
онлайн чрез писмени тестове. През м. октомври 2020 г. 41 стажанта 
бяха разпределени да работят с 28 съдии от Софийски районен съд, 
Софийски градски съд и РС-Сливница. Комисия от провеждащи 
интервютата бяха съдиите Николай Чакъров, Константин Кунчев и 
Радослава Качерилска. 

В сътрудничество с ръководството на Национален институт на 
правосъдието и привлечените постоянни преподаватели по 
гражданско и наказателното право в Софийски районен съд са 
проведени практически стажове на кандидатите за младши съдии. 

През 2020г. съдии от Софийски районен съд са взели участие в 
работни групи, сформирани към Министерски съвет и Висш съдебен 
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съвет, чиято дейност е била съсредоточена върху подготвяне на 
предложения за законодателни инициативи в насока изменения и 
допълнения на основни закони – ЗАНН, НПК, ГПК, с основен акцент 
въвеждането на електронното правосъдие, както и работни групи, 
чиято дейност е била насочена към формулиране на предложения за 
актуализиране коефициентите на натовареност на съдиите и 
създаването детайлизиран каталог от индекси, поставяни след 
проведен инстанционен контрол върху съдебните актове. 
 

АКЦЕНТИ 
 
• ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО 
 
Както през предходната година, така и през тази, съдиите от 

Софийски районен съд са приключили повече дела, отколкото са 
постъпили в съда. Съответно е налице тенденция в тази насока, която 
е ключов показател за ефективността на съдебната институция, 
ускоряване на правораздаването и трайно решаване на натрупаните 
през годините проблеми, свързани със сериозното забавяне в 
разглеждането и решаването на делата в най-натоварения съд 
страната - Софийски районен съд. Броят на постъпилите през 2020 
година дела в съда е 82 866, а броят на приключените дела е 84 461. 
Не по-маловажен е и фактът, че е намалял съществено броят на 
делата, по които е налице забава извън допустимия срок за изготвяне 
на краен съдебен акт – 1952 бр. към 31.12.2020 г. при 2875 бр към 
31.12.2019 г. Тези резултати са постигнати въпреки причинените от 
пандемията изключителни затруднения – невъзможността да се 
провеждат открити съдебни заседания за повече от два месеца, 
отлагането на голям брой дела поради заболяване или карантина на 
съдии, страни, адвокати и вещи лица, както и поради невъзможност за 
спазване на противоепидемичните мерки.  

 
• РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ 
 
Още през 2019 г. в Софийски районен съд бяха проведени 

множество организационни и технически мероприятия, насочени към 
оптимизиране и разширяване на възможността на участниците в 
разглежданите в Софийски районен съд дела да извършват справки и 
да се запознават със съдебни актове чрез интернет сайта на съда, 
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включително и електронно призоваване. Със Заповед № АС-97 от 
16.03.2020 г. на председателя на Софийски районен съд, във връзка с 
Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет по т.1 от 
проведеното заседание на 15.03.2020 г., предвид усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 
на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на 
Народното събрание извънредно положение в страната, както и 
препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед 
на министър-председателя на Република България, за социална 
дистанция, е забранен достъпът до сградите на Софийски районен съд 
на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и 
всички други лица, освен призованите по изрично упоменатите 
образувани и насрочени за разглеждане видове дела. Разпоредено е 
подаването на всякакъв вид документи да се извършва само по 
пощата. Справките по дела да се извършват само на посочените в 
заповедта телефони или по електронен път чрез сайта на съда. 
Свидетелства за съдимост да се издават само по електронен път, с 
изключение на служебно издаваните справки за съдимост. За периода 
на обявеното извънредно положение от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. 
включително е преустановено връчването на призовки, съобщения и 
съдебни книжа по всички дела, с изключение на изрично 
упоменатите, като призовките и съобщенията за последните е 
постановено да се извършват по телефон, факс или електронен път. 

Със Заповед № АС – 156 от 29.04.2020 г. на председателя на 
Софийски районен съд е възобновено връчването на призовки, 
съобщения и книжа по всички дела. Наредено е изпращането на 
призовки, съобщения и книжа по граждански дела към 
Административна служба “ВПСК“ за връчване от призовкари да се 
извършва след изчерпване на възможностите за връчване по 
електронен път, като съдебните деловодители и секретари да положат 
услия за това, като запознаят страните с възможността да им бъдат 
изпратени изготвените по делото книжа по електронен път на посочен 
от тях електронен адрес. Със същата заповед е регламентирано 
призоваването за открити съдебни заседания да се извършва 
предимно по телефон или електронен път. Връчването и 
призоваването по електронен път да се удостоверява със съответно 
отбелязване по делото или да се прилага върнато потвърждение за 
електронно уведомяване. Заповедта регламентира и начина на връване 
на призовки, съобщения и книжа и по наказателни дела, като е 
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наредено изпращането на призовки, съобщения и книжа  към 
Административна служба “ВПСК“ за връчване от призовкари да се 
извършва след изчерпване на възможностите за връчване по 
електронен път или факс. Връчването и призоваването по електронен 
път да се удостоверява със съответно отбелязване по делото или да се 
прилага върнато потвърждение за уведомяване. 

Нововъведената организация по връчване на призовки, 
съобщения и книжа е утвърдена със Заповед № АС- 184 от 
28.05.2020 г. на председателя на Софийски районен съд, с която е 
постановено всички книжа, адресирани до страна, от която по делото 
е налице съгласие за връчване на електронен адрес, да се връчват на 
посочения електронен адрес по реда на чл. 42, ал. 4 ГПК, освен при 
изрично писмено разпореждане на съдията – докладчик в друга 
насока. Удостоверяването на връчването да се извършва чрез 
прилагане по делото на копия от изпратеното електронно съобщение 
и отговора на същото. 

През 2020 г. епидемичната обстановка в страната наложи 
организиране на работата с граждани и адвокати от разстояние. В тази 
връзка и на основание приетите от Съдийската колегия на ВСС 
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия 
със Заповед № АС-175 от 15.05.2020 г. е регламентиран нов ред за 
подаване на съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела в 
Софийски районен съд - по електронен път на специално създадени за 
целта електронни адреси, публикувани на сайта на съда.  

Със същата заповед е наредно вещите лица, назначени по 
делата, да посочват електронен адрес и мобилен телефон за връзка, 
както и профили в системи за онлайн – комуникация, чрез които биха 
могли да се провеждат видеоконферентни връзки с тях с цел 
изслушването им в открито съдебно заседание. Предвидена е и 
възможност за депозиране на изготвените експертни заключения по 
граждански и наказателни дела по електронен път на специално 
създадени електронни адреси, посочени на сайта на съда. 

Със заповедта се утвърди и възможността въведената по време 
на извънредното положение практика наказателните дела, образувани 
по реда на чл.64, 65, 66, чл.427-432 НПК и по реда на Закона за 
здравето, както и произнасяния по реда на чл.270 НПК, да се 
разглеждат при възможност чрез дистанционна интернет – връзка, 
като е дадена възможност по преценка на съдията видеоконферентни 
връзъки да се провеждат и в други случаи. 
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По време на обявеното в страната извънредно положение за 
първи път в Софийски районен съд се проведе заседание по 
гражданско дело с използване на електронна видеовръзка, по време на 
което бе осъществена видеовръзка от три различни електронни 
устройства – на съдията по делото, на ищеца и на вещото лице. 
Впоследствие в Софийски районен съд се проведоха и открити 
съдебни заседания по граждански дела изцяло чрез използване на 
електронна видеовръзка. Това бяха предимно дела за развод по 
взаимно съгласие. 

Предизвикателство по време на пандемията бе и осигуряване 
публичността на съдебните заседания. Предвид забраната в съдебните 
зали да бъдат допускани други лица, освен участващите по дело с цел 
недопускане на струпване, със Заповед № АС–175 от 15.05.2020 г. на 
председателя на СРС е предвидено публичността на проведените 
заседания да се осигурява чрез нарочно изявление на служителя 
„Връзки с обществеността“ непосредствено след приключване на 
съдебното заседание при заявен медиен интерес. Впоследствие със 
Заповед № АС-197 от 02.06.2020 г. на председателя на Софийски 
районен съд е наредно при дела със значителен обществен и/или 
медиен интерес и по решение на съдебния състав в съдебните зали да 
се допускат журналисти по предварителна заявка при стриктно 
спазване на указанията на здравните органи за ограничаване 
разпространението на заболяването COVID-19, както и на Правилата 
и мерките за работата на съдилищата в условията на пандемия, приети 
с решение по протокол № 15 от 12.05.2020 г. на Съдийската колегия 
на ВСС. В случаите, когато присъствието на журналисти е 
невъзможно при посочените условия, за спазване на принципа за 
публичност на съдебните производства да се използват всички 
възможни технически средства – излъчване на съдебни заседания в 
реално време на монитор в коридора пред залата или друго 
помещение на съда, излъчване чрез стрийминг в платформи за 
видеосподеляне и социални мрежи, създаване на аудио и/или 
видеозапис, който при поискване да се предоставя на медии и 
журналисти. Постановено е още в случаите на засилен обществен 
интерес съдебният протокол от заседанието да бъде обявяван 
публично, освен ако законът не забранява това, като се спазват 
изискванията за защита на личните данни. 
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Поради големия брой дела, съответно открити съдебни 
заседания, които се провеждат в Софийски районен съд, съдии от съда 
взеха активно участие в подкрепа на въвеждането на електронното 
правосъдие, важна част от което е и развитието на електронното 
призоваване.  
 

• 140 ГОДИНИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

На 1 юли 2020 година се навършиха 140 години от създаването 
на Софийски районен съд. Конкретната дата, която следва да се счита 
за дата на създаване на съда, бе уточнена след задълбочено проучване 
на множество архивни документи, предоставени от „Народна 
библиотека Св.Св. Кирил и Методий“, Държавна агенция „Архиви“ и 
Служба „Архив“ на Софийски районен съд. Извънредното положение 
не позволи да се отбележи традиционно празника и се роди идеята за 
създаване на кратък документален филм, с който да се отбележи 
годишнината. Филмът бе създаден изцяло на доброволчески начала 
под ръководството на председателя на съда съдия Александър 
Ангелов, който изготви и текста на филма и по него работиха 
служители на съда - Росица Анчева, Евстати Тодоров и др. 
Дикторският текст е прочетен от актьора от Народния театър „Иван 
Вазов“ - Христо Чешмеджиев. Уникални снимки бяха предоставени 
от личната колекция на Константин Чакъров, а монтажът е направен 
със съдействието на професионалиста Антон Тончев. Филмът 
проследява историята на Софийски районен съд от Освобождението 
до днес, която е неразделно свързана с тази на столицата ни София и 
на българската съдебна власт. Направен е по подбран снимков 
материал -  укази, броеве на Държавен вестник, книги, справочници и 
други документи, предоставени от „Народна библиотека Св.Св. Кирил 
и Методий“, Държавна агенция „Архиви“, удостоверяващи датата 1 
юли 1880 г., като своеобразен рожден ден на Софийски районен съд. 
 
 

Председател на Софийски районен съд:____________________ 
                                                                              /съдия Александър Ангелов/ 
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